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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UBP4, 14/2013 
popravek, 101/13, 55/15-ZFisP, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18-ZJF-H)  in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na svoji ____ redni seji, dne __________ sprejel 
 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE GROSUPLJE 

ZA LETO 2018 
 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018. 
 
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju 
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 po proračunskih uporabnikih in programski 
klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2018 in Bilance stanja 
na dan 31.12.2018 z obrazložitvami. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 izkazuje: 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   v EUR 

Trimestni konto   Realizacija 
    2018 
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.174.913 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.475.170 

70 DAVČNI   PRIHODKI 12.592.824 

      
700 Davki na dohodek in dobiček 10.890.293 
703 Davki na premoženje 1.432.816 
704 Domači davki na blago in storitve 269.141 
706  Drugi davki  574 

    

71 NEDAVČNI   PRIHODKI 3.882.346 

    

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.198.675 
711 Takse in pristojbine 8.655 
712 Denarne kazni 144.396 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 358.768 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.171.852 
      

72 KAPITALSKI   PRIHODKI 162.119 

    

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  902 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 161.217 
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73 PREJETE   DONACIJE 0 

      

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
     

74 TRANSFERNI   PRIHODKI 535.864 

      

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 482.473 
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  53.391 
    

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.743.224 

40 TEKOČI ODHODKI 4.460.919 

      

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.087.223 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 176.021 
402 Izdatki za blago in storitve 3.133.826 
403 Plačila domačih obresti 55.449 
409 Rezerve  8.400 
      

41 TEKOČI TRANSFERI 6.798.162 

      
410 Subvencije  287.708 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.496.008 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                                             674.703 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.339.742 
      

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.104.458 

      
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.104.458 
      

43 INVESICIJSKI TRANSFERI 379.685 

      

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

178.532 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 201.153 
      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ  (I. -II.) 431.689 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

      

  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. 
DELEŽEV  

0 

      

75 
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0 

      

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
      

  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

     

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

    

440 Dana posojila  0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. 
(IV.-V.) 

0 
 

      
    

C. RAČUN FINANCIRANJA  

      

  VII. ZADOLŽEVANJE   0 

      

50 ZADOLŽEVANJE 0 

      

500 Domače zadolževanje 0 
      

  VIII. ODPLAČILA DOLGA 708.141 

      

55 ODPLAČILA DOLGA 708.141 

    

550 Odplačila domačega dolga 708.141 
      

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

-276.452 

      

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -708.141 

      

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = - (III.) -431.689 

    

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 835.483 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 4100-1/2017 OBČINA GROSUPLJE 

Datum:  ŽUPAN 
  
 dr. Peter Verlič  
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SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

 

I.     Makroekonomska izhodišča (povzetek Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj) 

 

Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo v letu 2018 nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje konjunkture 
pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %). Pri pripravi napovedi smo izhajali iz zelo ugodnih gospodarskih razmer 
v mednarodnem in domačem okolju ter nadaljevanja visokih pričakovanj podjetij in potrošnikov. Ključni razlogi 
letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega 
dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila. V prihodnjih letih bodo na nekoliko nižjo gospodarsko rast 
vplivali predvsem postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in demografski dejavniki, ki se bodo 
odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in trošenja gospodinjstev.  

V letu 2018  in v prihodnjih letih pričakujemo nadaljnjo visoko rast izvoza, ki jo podpirata v preteklih letih 
izboljšana konkurenčnost podjetij in ugodna struktura izvoza. Zlasti v letu 2018 bodo na visoko rast izvoza 
vplivale tudi ugodne razmere v mednarodnem okolju. V prihodnjih letih se bo rast izvoza upočasnila, in sicer 
predvsem zaradi upočasnitve rasti tujega povpraševanja, ki jo napovedujejo mednarodne inštitucije.  Za 
prihodnja leta v izvozu tudi niso predvideni večji enkratni dejavniki, ki so zlasti lani in bodo tudi letos znatno 
vplivali na pospešitev rasti. Težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja izvoznikov bo imela v celotnem 
obdobju napovedovanja pozitiven vpliv na rast izvoza.  

V obdobju 2018–2020 bo pomemben dejavnik rasti tudi domača potrošnja. Rast zasebne potrošnje se bo letos 
pod vplivom ugodnih gibanj na trgu dela in optimizma med potrošniki okrepila, v prihodnjih letih pa bo nekoliko 
nižja predvsem zaradi umirjanja rasti zaposlenosti. Nadaljeval se bo lanski zagon investicij, ki so se od začetka 
gospodarske krize močno skrčile. Krepitev pričakujemo na vseh segmentih investicijske aktivnosti, tako v 
gradbeništvu (stanovanjske in infrastrukturne investicije) kot tudi pri investicijah v opremo in stroje, ki jih bodo 
ob rastočem povpraševanju nadalje spodbujali visoka izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in dobri poslovni 
rezultati podjetij. Rast državne potrošnje bo ostala razmeroma nizka.  

Rast zaposlenosti bo v letu 2018 še precej visoka, v prihodnjih letih pa se bo predvsem pod vplivom 
demografskih sprememb postopoma umirila. V celotnem obdobju pričakujemo nadaljnjo rast zaposlenosti v 
večini dejavnosti. Predvsem zaradi zmanjševanja obsega razpoložljive delovne sile pa se bo rast zaposlenosti 
postopoma umirila, kljub rahlo višji stopnji aktivnosti in zaposlovanju tujih državljanov. Število registriranih 
brezposelnih se bo še naprej zmanjševalo. Ob predvideni rasti gospodarske aktivnosti in zaposlovanja bodo na to 
vplivali tudi demografski dejavniki (nadomeščanje naraščajočega števila upokojitev, prehodi iz brezposelnosti v 
upokojitev).  

Rast plač se bo v obdobju 2018–2020 gibala v okvirih predvidene rasti produktivnosti. Nadaljnje znižanje 
brezposelnosti in naraščajoče omejitve podjetij pri iskanju (predvsem usposobljenih) delavcev bodo postopoma 
povečevali pritisk na rast plač. Vendar ob tem pričakujemo, da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja 
še naprej pomembno vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova 
rast ostala skladna s produktivnostjo. V sektorju država se bo rast plač glede na dogovore letos in prihodnje leto 
povišala.  

Inflacija bo v letu 2018 ostala razmeroma nizka (1,5 %), v prihodnjih dveh letih pa se bo zmerno povišala (malo 
nad 2 %). Po lanski nekoliko višji inflaciji, ki je sledila obdobju zelo nizke rasti cen oz. deflacije, podobna 
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gibanja cen v povprečju pričakujemo tudi za letos. K temu bodo prispevale predvsem razmeroma nizke cene 
surovin. Pod vplivom visoke gospodarske rasti in zlasti zasebne potrošnje pa se bo osnovna inflacija že letos 
povišala nad 2 %. Presežek tekočega računa plačilne bilance se bo v obdobju 2018–2020 ohranjal na zelo visoki 
ravni (okoli 7 % BDP). Ob obsežnem razdolževanju in nato postopnem izboljševanju poslovnih rezultatov v 
preteklih letih to odraža predvsem krepitev varčevanja ob ohranjanju razmeroma nizke ravni investicij. Na 
presežek vpliva tudi gibanje cen surovin, ki so že nekaj let na relativno nizki ravni. Visok presežek na tekočem 
računu plačilne bilance bo letos in v prihodnjih letih posledica nadaljevanja visoke rasti izvoza, ki jo bosta še 
naprej spodbujala rast tujega povpraševanja in relativno ugoden konkurenčen položaj slovenskega gospodarstva, 
kjer v letih 2018 in 2019 ne pričakujemo večjih sprememb. Skoraj dve tretjini zvišanja blagovnega presežka 
bosta izhajali iz povečanja količin, dobra tretjina pa iz ugodnih izvozno-uvoznih cenovnih gibanj (pogoji 
menjave).  

Ocene proizvodne vrzeli na podlagi Pomladanske napovedi kažejo, da bo gospodarstvo v obdobju 2018-2020 že 
visoko v pozitivni fazi gospodarskega cikla. Podobno kažejo še nekateri kazalniki (npr. pomanjkanje delovne 
sile, zgodovinsko visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, cene nepremičnin). Ocena položaja 
gospodarstva na podlagi finančno cenovnih kazalnikov pa kaže na manjšo zrelost faze gospodarskega vzpona 
(inflacija, rast plač, majhen obseg kreditiranja podjetij, visok presežek na tekočem računu plačilne bilance); tu so 
se pozitivna gibanja namreč šele začela krepiti.  

V času priprave Pomladanske napovedi so tveganja za uresničitev osrednjega scenarija gospodarske napovedi 
približno uravnotežena. Možnosti za višjo gospodarsko rast kot v osrednjem scenariju pomladanske napovedi so 
na kratek rok povezane predvsem z dejavniki v domačem okolju. Na to nakazuje predvsem visoko zaupanje 
potrošnikov in podjetij v gospodarstvo, ki bi lahko ob nadaljevanju ugodnih pogojev financiranja in pozitivnih 
gibanj v mednarodnem okolju vodilo do še višje rasti investicij in zasebne potrošnje. Proti koncu napovednega 
obdobja se poveča negotovost glede politik soočanja z demografskimi spremembami, od katerih bo odvisna tudi 
dinamika gospodarske rasti ter učinki na blaginjo prebivalcev in javnofinančno vzdržnost. V mednarodnem 
okolju pa prevladujejo negativna tveganja, ki so v trenutno zelo ugodnih cikličnih gospodarskih razmerah 
povezana predvsem s posledicami zategovanja denarne politike v ZDA in srednjeročno tudi evrskem območju, s 
protekcionističnimi ukrepi in na splošno veliko nepredvidljivostjo gospodarskih ukrepov ZDA, z visokim 
vrednotenjem sredstev na finančnih trgih (predvsem v ZDA), v EU z izidom pogajanj o izstopu Združenega 
kraljestva iz EU in s političnimi spremembami v evropskih državah, ki bi lahko vplivale na ekonomske politike 
celotnega evropskega prostora. 
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Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov  

 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

Prihodki proračuna 
 
Struktura prihodkov občinskega proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom tega leta je bila 
sledeča: 
 
                                    (v EUR) 
  realizacija struktura veljavni proračun struktura IND 

  2018 2018 real./velj.pror. 
davčni prihodki 12.592.824 73,3% 13.049.143 71,7% 97 
nedavčni prihodki 3.882.346 22,6% 4.414.758 24,3% 88 
kapitalski prihodki 162.119 0,9% 127.300 0,7% 127 
transferni prihodki 537.624 3,1% 606.018 3,3% 89 
SKUPAJ 17.174.913 100,0% 18.197.219 100,0% 94 

 
 
Kot je razvidno iz tabele, so bili skupni prihodki v letu 2018 realizirani glede na veljavni proračun 94%. 
Glede na predhodno leto, to je 2017, so višji za 240.474 €, predvsem iz naslova višjih davčnih in nedavčnih 
prihodkov. 
 
Graf prikazuje realizacijo plana prihodkov v letu 2018 po posameznih vrstah prihodkov: 
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Graf prikazuje nominalno vrednost prihodkov v preteklih osmih letih in nominalen trend rasti: 
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70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 12.592.824,00 

 

Večina prihodkov je bila ustvarjena z davčnimi prihodki in sicer 73,3%. Delež je višji  kot smo planirali. 
Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v 
dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina 
odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki. 

 

700 - Davek na dohodek in dobiček 

Vrednost:  10.890.293,00 

 

Dohodnina kot največji davčni prihodek in edini davek na dohodek in dobiček je dosegla planirano, bila pa je za 
520.385 € višja od dohodnine leta 2017. Znašala je 10.890.293 €. Primeren obseg sredstev za leto 2018 je za 
občino znašal 10.890.625 €. V letu 2018 občina ni bila upravičena do finančne izravnave. Povprečnina za to leto 
pa je znašala 551,00 €. 

 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost:  1.842.498,47  

 

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na 
promet nepremičnin. 

Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo 
ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča. Znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran nižje od planiranega za 
17%, je pa bil tudi nižji kot v letu 2017 za 216.728 €. Iz tega naslova smo v lanskem letu pobrali za 1.020.711 € 
davkov. 

Davki na dediščine in darila so v lanskem letu znašal 74.547 € in so bili za 22% višji od planiranih.  

Kar nekaj davčnih prihodkov je bilo ustvarjenih tudi iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje v višini 326.169 €. Ti prihodki so presegli planirane za 59%. Zavezanec za davek na promet 
nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.  

 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost:  269.141,00  

 

Sem spadajo okoljske dajatve, komunalne, turistične, ekološke in priključne takse, ter pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest.  
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Najpomembnejši prihodek v tej skupini je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda. V lanskem letu je bil realiziran v višini 188.017 €, kar pomeni 90% planirane 
vrednosti. 

Takse so v lanskem letu znašale 39.595 €. Višja od planirane je bila turistična taksa, ki je presegla planirano za 
64% in je znašala 32.876 €.  

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest predstavljajo nadomestila za uporabo gozdnih cest. Planirano vrednost 
so nadomestila presegla za 19 % in so znašala 15.506 €. 

  

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost:  3.882.346,00  

 

To so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso 
uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.  

Nedavčni prihodki so nižji od planiranih za 22 indeksnih točk. Znašali so 22,6 % vseh prihodkov. Delež je za 1,7 
odstotne točke nižji od planiranega.  

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost:  2.198.675,00 

 

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 
premoženja - prihodki od najemnin. 

Prihodek od najemnin predstavlja najvišji delež v tej skupini. Tu velja posebej omeniti prihodek iz naslova 
najemnin javne komunalne infrastrukture, ki je v lanskem letu znašal 1.356.840 € in je bil določen v višini 
amortizacije oz. dejanskega izkoristka uporabe javne infrastrukture. Prihodek je bil pod planiranim za 4%. 
Sledijo najemnine od oddajanja v najem poslovnih prostorov in stanovanj v lasti občine, ki so skupaj znašale 
102.420 €. 

Koncesijska dajatev od iger na srečo je v proračun prispevala 233.215 €, kar je nekaj več kot smo planirali, in 
sicer za 33.215 €. 

 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost:  8.655,00 

 

Gre za manjši nedavčni prihodek občine, ki je v letu 2018 znašal 8.655 €, vse iz naslova upravnih taks, ki jih 
ureja Zakon o upravnih taksah. 
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712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost:  109.952,11  

 

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse 
in drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške. 
Slednji so znašali 129.093 € in so nižji od planiranih za 14% in višji od tistih v letu 2017 za 32%. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost:  358.768,00 

 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev spadajo predvsem prihodki od  oglaševanja v občinskem glasilu 
Grosupeljski odmevi, turistična vodenja po občini, izdelava lokacijskih informacij, prihodki od refundacij 
stroškov delovanja dveh skupnih občinskih uprav, ki imata sedež v občini Grosuplje (Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo in Medobčinski razvojni center) ter prihodki od počitniške dejavnosti (počitniška hišica v Čateških 
toplicah in apartma v Kranjski Gori). 

Prodaje blaga in storitev je v proračun prispevala 310.842 € sredstev, kar je več od planiranih za 1%. Prihodki od 
počitniških dejavnosti pa so v lanski proračun prispevali 12.535 €, kar pa je nekoliko manj kot smo planirali za 
10%. 

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 1.171.852,00 

 

Največji delež drugih nedavčnih prihodkov pripada prihodkom od komunalnih prispevkov, ki smo jih v lanskem 
letu realizirali 74% oziroma v višini 1.081.042 €. Prihodek se je porabil za komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč in je bil višji od leta 2017 za 314.528 €.  

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na 
druge konte, kot npr. prispevki občanov za izvajanje določenih programov na področju socialnega varstva, 
povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe. Ti so znašali 54.805 
€. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost:  162.119,00 

 

Delež kapitalskih prihodkov je v vseh prihodkih znašal 1%. Vrednost teh prihodkov je presegla planirano 
vrednost za 27%. 
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Sem spadajo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb in 
prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih 
znamk).  

 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 902,00 

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so znašali le 902,00 €. Občina v lanskem letu ni uspela prodati nobenega 
stanovanjskega ali poslovnega objekta. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost:  284.295,49  

 

Občina je s prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v letu 2018 pridobila 59.573 €, s prodajo stavbnih zemljišč 
pa 101.645 €. Realizacija prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč je bila višja od planirane za 27%. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost:  535.864,00 

 

Transferni prihodki izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega 
proračuna, EU skladov, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih 
izvenproračunskih skladov. Predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih 
blagajn javnega financiranja. 

Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska 
sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev.  

S transfernimi prihodki je občina zbrala v lanskem letu 3,1% vseh prihodkov, manj od pričakovanega deleža za 
0,2 odstotne točke in manj od planirane višine za 11%. Po letih so se transferni prihodki gibali v sledečih 
zneskih: 

          v (EUR) 

Leto Transferni prihodki 
2010 321.329 
2011 296.261 
2012 593.489 
2013 1.655.922 
2014 11.590.982 
2016 6.021.675 
2017 601.432 
2018 535.864 
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost:  482.473,00 

 

V teh sredstvih so bili zbrani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna v višini 480.364 €, od 
tega za investicije 324.885 €. Sredstva za investicije so bila namenjena:  

 obnovi telovadnice OŠ Louisa Adamiča Grosuplje v višini 82.909 €,  
 ureditvi infrastrukture lokalne ceste Mlačevo - Žalna v višini 171.768 €,  
 osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici v višini 6.245 €, 
 sofinanciranju projektne dokumentacije projekta P+R v višini 4.702 €,  
 nakupu telovadne opreme za POŠ Polica v višini 10.956 € in  
 sredstva požarne takse v višini 48.305 €. 

Za tekočo porabo smo iz državnega proračuna prejeli 155.480 € in sicer:  
 za vzdrževanje gozdnih cest 6.294 €,   
 za nevarne šolske poti 55.636 €,  
 za subvencije tržnih najemnin 38.956 €,  
 za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva 33.992 €,  
 za sofinanciranje Medobčinskega razvojnega centra 20.160 € in  
 osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici v višini 442 €. 

Iz drugih občin smo prejeli sredstva za CERO Špaja dolina v višini 2.109 €. 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

Vrednost: 53.391,00 

 

Iz sredstev EU proračuna smo prejeli še dodatna sredstva za osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici v višini 26.747 
€ in dodatna sredstva za projekt P+R v višini 26.644 €.  

 

784 - Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih in drugih programov EU 

Vrednost: 1.760,00 

 

Iz sredstev proračuna EU smo za projekt RECOV pridobili sredstva v višini 1.760 €. 

 

Odhodki proračuna 
 
Odhodki občinskega proračuna in njihova struktura za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom istega leta 
je bila sledeča: 
 

      ( v EUR) 

  realizacija struktura veljavni proračun struktura IND 
  2018 2018 real./velj.pror. 
            
tekoči odhodki 4.460.919 27% 5.537.862 27% 81 
tekoči transferi 6.798.162 41% 7.295.362 36% 93 
investicijski odhodki 5.104.458 30% 6.955.443 34% 73 
investicijski transferi 379.685 2% 409.342 2% 93 
SKUPAJ 16.743.224 100% 20.198.009 100% 83 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so bili odhodki realizirani 83% glede na plan. Najnižje dosegajo planirane 
vrednosti investicijski odhodki, zaradi prenosa in dokončanja nekaterih investicij v letu 2019. Dobro so bili 
realizirani tekoči in investicijski transferi.  
 
Realizirani strukturni deleži investicijskih odhodkov in tekočih transferov se razlikujejo od planiranih. Enak 
strukturni delež od planiranega pa dosegajo tekoči odhodki in investicijski transferi. 
 
Kot je iz tabele razvidno, je bilo 36% vseh proračunskih sredstev namenjenih investicijam. Investicijska sredstva 
so v lanskem letu znašala 5.484.143 €, kar je manj kot v predhodnem letu za 1.589.381 €. 

Če primerjamo deleže proračunskih sredstev namenjenih investicijam, so bili ti v zadnjih letih sledeči: 

 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                  

33% 36% 34% 45% 68% 54% 33% 41% 36% 
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Graf prikazuje realizacijo plana odhodkov v letu 2018 po posameznih vrstah odhodkov: 
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Graf prikazuje strukturo odhodkov v lanskem letu po namenih: 

 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 4.460.919,00 

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter 
prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in 
storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v 
rezerve.  

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki 
delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva 
rezerv. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem občinskega premoženja in stroške za specifične 
naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe. Realizirani so bili v višini 
81% planirane vrednosti.  

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih 
oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave.  
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400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost:  1.087.223,00 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili nekoliko nižji od planiranih, za 11%. V upravi je bilo namreč zaposleno 
manj delavcev, kot je sistemiziranih delovnih mest. Na upravi občine Grosuplje je bilo konec leta 2018 
zaposlenih 40 delavcev, ki pokrivajo vodstvo občine, dejavnost splošnih zadev, financ, družbenih dejavnosti, 
gospodarstva, kmetijstva, komunalne infrastrukture in urejanje prostora. V okviru uprave delujeta tudi dve 
skupni upravi: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki zaposluje 7 delavcev in Medobčinski razvojni center, ki 
zaposluje 3 delavce. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 176.021,00 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Ker je višina teh izdatkov povezana z višino osnovnih plač 
zaposlenih, tudi ti izdatki zaostajajo za planskimi in sicer za 8%. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost:  3.133.826,00  

Zaradi varčevanja so bili nižji od planiranih stroški za pisarniški in splošni material ter storitve in drugi 
operativni stroški, kamor spadajo stroški seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, izdatki za strokovno 
izobraževanje in podobno), pa tudi stroški električne energije, komunalnih storitev in kuriv. 

Zaradi varčevanja so bili nižji od planiranih stroški za pisarniški in splošni material ter storitve in drugi 
operativni stroški, kamor spadajo stroški seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, izdatki za strokovno 
izobraževanje in podobno). Tudi tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, stanovanj in počitniških objektov ter 
pripadajoča oprema niso dosegli predvidenih planskih vrednosti. Dosegli so jih 80%. 

 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 55.449,00 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V lanskem letu je poleg 
glavnice občina odplačala pripadajoče obresti poslovnim bankam. Realizacija je bila 79%. Višina obresti, ki se 
določa tudi z mesečno ali več mesečno rastjo EURIBOR - a, se je v preteklem letu še vedno gibala na zelo nizki 
stopnji, tako da so bile dejanske obresti nekoliko nižje od predvidenih. 

 

409 - Rezerve 

Vrednost:  8.400,00  

V okviru rezerv je občina predvidela splošno proračunsko rezervacijo v višini 145.000 €. Proračunska 
rezervacija ni presegala  2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Proračunsko rezervacijo od sprejetja 
rebalansa 2 proračuna za leto 2018 nismo uporabili.  
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Na tem kontu so bila planirana tudi sredstva rezerve občine v višini 8.400 € namenjena izrednim dogodkom in 
razmeram v občini. Ta sredstva so se med letom mesečno po 700 € odvajala v rezervni sklad. Stanje sklada je na 
dan 31.12.2018 tako znašalo 167.972 €. V lanskem letu ni bilo porabe sredstev rezervnega sklada. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost:  6.798.162,00  

To so plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti 
namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo 
so klasificirani glede na prejemnika, ti so posamezniki, javni zavodi, javni skladi, javna in zasebna podjetja. 

  

410 - Subvencije 

Vrednost: 287.708,00 

Sredstva so bila namenjena predvsem subvencijam drobnemu gospodarstvu in spodbujanju mobilnosti v občini. 
Glede na plan so bila realizirana 82%. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost:  4.496.008,00  

Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta 
sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, 
prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v 
domovih, letovanja otrok in mladine, enkratna občinska denarna pomoč, itd.). 

Tako je občina v lanskem letu za darilo ob rojstvu otroka izplačala 36.540 € in dosegla realizacijo na tej postavki 
v višini 85%, za štipendije je izplačala 74.300 € in dosegla 92% realizacijo, za občinske enkratne socialne 
pomoči je namenila 8.573 € in 57% realizirala planirani znesek za te namene. Za prevoze otrok v šole je 
namenila 361.085 €, kar pomeni 91% planiranih sredstev. Občina je tudi doplačala otrokom šolo v naravi v 
višini 7.600 €. Največ pa je občina namenila subvencioniranju cene programov v vrtcih. Za to je porabila 
3.427.393 € in realizirala planirano vrednost 99%. 

Za oskrbo starejših v domovih je občina namenila 342.912€, kar je 85% planiranega zneska. Družinskim 
pomočnikom je namenila 31.598 €, pomoč družini na domu pa je sofinancirala v višini 100.578 €, to je 100% 
glede na plan. 

 

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 674.703,00 

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva 
izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - kulturna, 
športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden javni razpis in pogodba. Te 
transfere je občina realizirala v visokem deležu 97%. 
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413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 1.339.742,00 

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji 
(prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši tekoči transferji, tj. tekoči 
transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 
delodajalcev - javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti ter izdatki 
za blago in storitve - javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju 
družbenih in komunalnih dejavnosti).  

Sredstva so bila namenjena predvsem plačam in prispevkom zaposlenih v javnih zavodih v višini 411.004 € ter 
izdatkom za blago in storitve javnih zavodov v višini 706.084 €. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost:  5.104.458,00  

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje 
in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje 
občine. Investicijski odhodki so bili realizirani 73% glede na plan.  

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost:  5.104.458,00 

Investicijska vlaganja, ki jih je neposredno vodila občinska uprava, so bila namenjena nakupu zgradb in 
prostorov, nakupu prevoznih sredstev, nakupu osnovnih sredstev, opreme in zemljišč, novogradnjam, 
adaptacijam in rekonstrukcijam ter študijam, načrtom in drugi projektni dokumentaciji. 

Največ sredstev je bilo namenjenih novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam 2.459.879 €, kar pomeni 15% 
celotnega proračuna. Plan je bil dosežen 83%. Veliko je občina vlagala tudi v investicijsko vzdrževanje in 
obnove 1.084.126 €, nakupe zgradb in prostorov 584.503 €, nakupe zemljišč 199.925 € in projektno 
dokumentacijo v višini 471.077 €.  

Sledeči graf prikazuje strukturo investicijskih izdatkov: 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 379.685,00 

Na kontih skupine 43 so se izkazovali izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so bila namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski 
transferji se delijo na investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso posredni proračunski 
uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).  

 

431 - Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor. 

Vrednost:  178.532,00 

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijski transferi, ki so bili namenjena uporabnikom, ki nimajo statusa 
proračunskega uporabnika, za kritje njihovih stroškov. To so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
ter posameznikom in zasebnikom. 

Sredstva so bila glede na plan porabljena 90% in so bila namenjena zlasti financiranju dejavnosti ZKD Grosuplje 
in ZŠO Grosuplje. 
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 201.153,00 

 

Na tem kontu so sredstva namenjena investicijskim transferom predvsem javnim zavodom, nekaj tudi javnim 
skladom. Sredstva so bila v lanskem letu porabljena za financiranje investicijske dejavnosti javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je občina. Realizacija glede na plan je bila zadovoljiva. Indeks ja znašal 95%. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

 

Prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev v letu 2018 ni bilo. Račun finančnih terjatev in naložb 
je izkazoval stanje na koncu leta 2018 v višini 0 €. 

 

C - Račun financiranja 

Zadolževanje 

 

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost:  0,00  

 

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in 
obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za 
izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v 
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz občinskega proračuna pred letom 
zadolževanja. Te prihodke je potrebno zmanjšati še za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega 
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov. 

Najvišji možni obseg odplačila dolga in obresti je znašal ob začetku lanskega leta 1.320.037 €, tore je prosta 
kvota dodatnega zadolževanja znašala še 491.631 €. Občina bi lahko obstoječi dolg povišala še za dobrih 40%. 

Stanje dolga iz naslova zadolževanja je na dan, 31.12.2018 znašalo 4.468.523 € in sicer po posameznih najetih 
kreditih v sledečih zneskih: 

 

Kreditodajalec/št. pogodbe 
Datum  
podpisa 

Datum  
zaključka 

Stanje dolga 
31.12.2018 

KREDIT-UNICREDIT-K2152/2009 21.12.2009 21.12.2019 150.000,00 

KREDIT-UNICREDIT-K2537/2010 27.12.2010 30.12.2020 160.000,64 

KREDIT-NLB-LD1435000109 16.12.2014 28.12.2029 2.200.032,00 

KREDIT-NLB-LD1535200010-2015 28.12.2015 16.12.2030 1.200.012,00 

KREDIT-MGRT (2016)-PŠ Polica 02.11.2016 15.09.2027 308.478,22 

KREDIT-SKB BANKA d.d. 15.12.2017 15.12.2027 449.999,96 

SKUPAJ     4.468.522,82 
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500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 0,00 

 

Občina se je pri poslovni banki v lanskih letu ni dodatno dolgoročno zadolžila. Veljavni plan je sicer predvideval 
zadolževanje v višini 1.500.000 €, vendar so se s prerazporeditvami pravic porabe znotraj proračuna porabila 
najprej neporabljena proračunska sredstva, tako da kredita ob koncu leta ni bilo potrebno najeti. 

 

Odplačilo dolga 

 

55 - ODPLAČILO DOLGA 

Vrednost:  708.141,00  

Na podlagi podpisanih pogodb s poslovnimi bankami je občina v lanskem letu redno in v rokih vračala zapadle 
obroke dolga. 

 

550 - Odplačilo domačega dolga 

Vrednost:  708.141,00 

 

V sprejetem proračunu za leto 2018 so bila za odplačila glavnic iz naslova zadolževanja predvidena sredstva v višini 
783.350 EUR, realizirana pa v višini 708.141 EUR oz. 90%. Planiran obseg odplačila kredita je bil ocenjen na 
podlagi planirane zadolžitve za leto 2018, ki pa ni bila realizirana.   

Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov po posamezni kreditni pogodbi so navedena v spodnji tabeli: 
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             (v EUR) 

Naziv kreditodajalca Namen najetega kredita 
Znesek glavnice, 
odplačane v 2018 

UniCredit Banka Slovenija d.d., 

Ljubljana 

JP v KS Gros., JP Huda Polica, R3 646  

Odsek Cikava-Gros., Zadrževalnik Bičje,  

Vodovod Huda Polica za leto 2008 

110.007  

UniCredit Banka Slovenija d.d., 

Ljubljana 

Financiranje investicij, planiranih v  

proračunu Občine Grosuplje za leto 2009 
150.000  

UniCredit Banka Slovenija d.d., 

Ljubljana 

Financiranje investicij, planiranih v  

proračunu Občine Grosuplje za leto 2010 
80.000  

Nova Ljubljanska banka d.d., 

Ljubljana 

Financiranje investicij, planiranih v  

proračunu Občine Grosuplje za leto 2014 
199.992  

Nova Ljubljanska banka d.d., 

Ljubljana 

Financiranje investicij, planiranih v  

proračunu Občine Grosuplje za leto 2015 
99.996  

SKB Banka d.d. Ljubljana 
Financiranje investicij, planiranih v  

proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 
50.000  

MGRT-brezobrestni kredit 
Gradnja Podružnične šole Polica  

2016 in 2017 
18.146  

SKUPAJ: 708.141  

 

 

Rezultati poslovanja 
 

Prihodki so bili višji od odhodkov za 431.689 €. Ustvarjen je bil torej proračunski presežek v tej višini. Ker 
občina v letu 2018 ni dajala posojil in ni dobila nobenih vračil le teh iz preteklih let, je bil račun finančnih 
terjatev in naložb enak ničli. Iz leta 2017 smo v leto 2018 prenesli 1.111.934 € neporabljenih sredstev.  

Stanje na računu je 31.12.2018 znašalo 835.483 €. Za poplačilo kreditnega dolga smo porabili 708.141 €. 
 
Med proračunske prejemke tako spadajo poleg prihodkov tudi prenosi sredstev iz preteklega leta, prejeta minus 
dana posojila, če je razlika pozitivna in neto zadolževanje, če je seveda tudi to pozitivno. Med izdatke pa poleg 
odhodkov uvrščamo še prejeta minus dana posojila, če je razlika negativna in neto zadolževanje, če je le to 
negativno.  
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II. Prerazporejanje pravice porabe znotraj proračuna 
 

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018 in na 
predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika, župan odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega neposrednega 
proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna. 

V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev 
državnega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med proračunskimi postavkami različnih neposrednih 
proračunskih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno. 

V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko 
župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno 
v prejšnjem odstavku tega člena. 

Prerazporeditev pravice porabe župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski 
postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, 
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.  

O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so 
sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da  prerazporeja pravice 
porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev 
se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot je to določeno 
za župana. 

V letu 2018 so bile od veljavno sprejetega Rebalansa 2 proračuna za leto 2018, to je od 15.10.2018 s sklepom 
župana izvedene prerazporeditve, prikazana v sledeči tabeli: 



Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4202     02Financiranje svetniških skupin 150,000101010 4020     0401019001 0101010 Financiranje svetniških skupin01019001 95

4029     99Volitve romskega svetnika 4.100,000101013 4029     0201019002 0101013 Volitve romskega svetnika01019002 126

4029     99Volitve romskega svetnika 1.100,000101013 4029     0201019002 0101013 Volitve romskega svetnika01019002 127

4029     99Volitve romskega svetnika 400,000101013 4029     0201019002 0101013 Volitve romskega svetnika01019002 174

4029     02Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij 300,000101002 4020     9901019001 0101002 Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij01019001 350

4029     99Volitve romskega svetnika 50,000101013 4020     9901019002 0101013 Volitve romskega svetnika01019002 337

4029     01Stroški reprezentance 30,000301003 4120     0004039002 0304001 Stroški za pokrovitelj. in prireditve občine01019003 341

4020     99Počitniška dejavnost - Čateške toplice 16,000406012 4020     0106039001 0406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice06039001 161

4202     02Investicije v računalniško in drugo opremo 1.939,000406009 4207     0306039002 0406009 Investicije v računalniško in drugo opremo06039002 162

4023     05Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

538,000406010 4025     1606039002 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

06039002 163

4020     99Počitniška dejavnost - Čateške toplice 16,000406012 4022     0206039001 0406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice06039001 257

4025     99Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

171,000406010 4025     1606039002 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

06039002 269

4000     00Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 30,000406001 4029     4006039001 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki06039001 184

4025     99Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

540,000406010 4025     1606039002 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

06039002 238

4025     99Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

85,000406010 4025     1006039002 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

06039002 239

4000     00Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 5.200,000406001 4003     0206039001 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki06039001 270

4002     02Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 890,000406001 4002     0306039001 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki06039001 276

4002     02Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 13,000406001 4012     0006039001 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki06039001 277

4020     99Počitniška dejavnost - Čateške toplice 135,100406012 4020     0106039001 0406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice06039001 268
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Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4000     00Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 600,000406001 4029     4006039001 0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki06039001 312

4025     99Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

810,000406010 4026     0806039002 0406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter
vozil

06039002 325

4020     99Počitniška dejavnost - Kranjska Gora 220,000406011 4202     9906039002 0406009 Investicije v računalniško in drugo opremo06039001 333

4202     01Investicije in investicijsko vzdrževanje 2.500,000400606 4202     0006039001 0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje06039001 47

4000     00Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 2.710,000400601 4202     0006039001 0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje06039001 48

4025     11Materialni stroški 100,000400602 4025     1506039001 0400602 Materialni stroški06039001 49

4025     14Materialni stroški 50,000400602 4025     1506039001 0400602 Materialni stroški06039001 50

4022     06Materialni stroški 400,000400602 4022     0506039001 0400602 Materialni stroški06039001 99

4000     00Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 400,000400601 4020     0106039001 0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov06039001 108

4022     01Obratovalni stroški poslovnih prostorov 50,000400604 4022     0006039001 0400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov06039001 259

4021     99Materialni stroški 180,000400602 4021     0006039001 0400602 Materialni stroški06039001 279

4000     00Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 210,000400601 4026     0806039001 0400602 Materialni stroški06039001 318

4025     00Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 10,000400605 4025     1106039001 0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov06039001 342

4000     00Plače in drugi izdatki zaposlenim 900,000410601 4004     0006039001 0410601 Plače in drugi izdatki zaposlenim06039001 69

4029     99Materialni stroški 97,000410602 4029     0706039001 0410602 Materialni stroški06039001 60

4029     07Materialni stroški 131,760410602 4026     0806039001 0410602 Materialni stroški06039001 321

4204     02Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

2.000,000506002 4025     1106039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 206039002 2

4025     00Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 580,000506006 4205     0006039002 0506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

06039002 3

4204     01Rekreacijsko območje Koščakov hrib 720,000516017 4208     0116039003 0516017 Rekreacijsko območje Koščakov hrib16039003 182

4020     04Promocijske naloge občine 500,000514002 4020     0914039001 0514002 Promocijske naloge občine14039001 271

 GRAD d.d.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 14:45:28

Vrstni red: Po PU in datumuPodjetje: OBČINA GROSUPLJE
Pogoj:

Ime poročila: lastD0MX

- 2 -



Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4204     01Projekt Vezi narave 6.200,000515007 4000     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 5

4204     01Projekt Vezi narave 50,000515007 4000     0115059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 6

4204     01Projekt Vezi narave 1.000,000515007 4004     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 7

4204     01Projekt Vezi narave 320,000515007 4002     0215059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 8

4204     01Projekt Vezi narave 640,000515007 4002     0315059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 9

4204     01Projekt Vezi narave 640,000515007 4010     0115059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 10

4204     01Projekt Vezi narave 470,000515007 4011     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 11

4204     01Projekt Vezi narave 10,000515007 4012     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 12

4204     01Projekt Vezi narave 40,000515007 4011     0115059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 13

4204     01Projekt Vezi narave 10,000515007 4013     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 14

4204     01Projekt Vezi narave 120,000515007 4015     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 15

4204     01Projekt Vezi narave 300,000515007 4001     0015059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 16

4204     01Projekt Vezi narave 600,000515007 4020     0915059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 18

4205     01Radensko polje 10.000,000514010 4204     0116039003 0516017 Rekreacijsko območje Koščakov hrib14039002 23

4022     04Obratovalni stroški ŠD Brinje 50,000518042 4020     9918059001 0518042 Obratovalni stroški ŠD Brinje18059001 31

4204     02Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

1.200,000506002 4025     1106039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 206039002 32

4026     99Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje 100,000504016 4026     9906039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 204039003 33

4026     99Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje 50,000518061 4026     9906039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 218039005 34

4025     00Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje 300,000504016 4020     0204039003 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje04039003 36

4205     01Radensko polje 2.000,000514010 4021     9914039001 0514002 Promocijske naloge občine14039002 53

4021     99Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.500,000515003 4022     0415059001 0515003 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo15059001 51
 GRAD d.d.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 14:45:28

Vrstni red: Po PU in datumuPodjetje: OBČINA GROSUPLJE
Pogoj:

Ime poročila: lastD0MX

- 3 -



Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4205     00Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 1.000,000515002 4022     0415059001 0515003 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo15049001 52

4208     01Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje 1.700,000519065 4205     0119039001 0519065 Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje19039001 55

4119     99Pogrebni stroški 600,000520010 4025     0320049004 0520020 Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot20049004 100

4204     01Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 500,000515009 4208     9915069001 0515009 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem15069001 59

4090     00Splošna proračunska rezervacija 5.917,000523003 4204     0213029002 1713003 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z23039001 132

4090     00Splošna proračunska rezervacija 2.316,000523003 4205     0016039003 1616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS23039001 178

4090     00Splošna proračunska rezervacija 2.264,000523003 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS23039001 179

4204     02Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

900,000506002 4202     0006039002 0506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

06039002 70

4025     03Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 5.000,000519007 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 71

4205     00Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 25.000,000519007 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 72

4208     01Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 1.000,000519007 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 73

4208     04Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 2.000,000519007 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 74

4208     99Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 1.000,000519007 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 75

4323     00Investicije v  vrtce 8.750,000519006 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 76

4204     01Projekt Vezi narave 250,000515007 4025     9915059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 77

4119     21Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili
staršev- vrtci izven obč.

10.000,000519064 4119     2119029001 0519003 Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven obč.Gros.19029001 78

4208     99Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov 1.000,000504018 4204     0117029001 0517001 Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma04039003 79

4208     04Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma 3.770,000517001 4204     0117029001 0517001 Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma17029001 80

4205     00Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov 380,000504018 4204     0104039003 0504018 Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov04039003 83

4205     01Radensko polje 2.500,000514010 4020     0314039001 0514002 Promocijske naloge občine14039002 92
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Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4025     00Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 200,000506006 4020     0206039002 0506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 206039002 94

4204     01Postav. nepromet.znakov v in izven nas.Gros. 1.400,000513002 4208     9913029003 0513002 Postav. nepromet.znakov v in izven nas.Gros.13029003 96

4205     01Radensko polje 200,000514010 4021     9914039001 0514002 Promocijske naloge občine14039002 97

4026     99Občinske prireditve 11,000504011 4022     0004039002 0504011 Občinske prireditve04039002 117

4025     00Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 500,000506006 4020     0106039002 0506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 206039002 98

4025     00Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 700,000504004 4022     0004039003 0504003 Obratovalni stroški poslovnih prostorov04039003 105

4205     00Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov 1.000,000504018 4022     0006039002 0506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 204039003 106

4205     01Radensko polje 50,000514010 4029     9914039002 0514010 Radensko polje14039002 272

4204     01Investicije in invest. vzdrž.  športnih objektov 200,000518044 4022     9918059001 0518042 Obratovalni stroški ŠD Brinje18059001 121

4026     99Občinske prireditve 1.000,000504011 4029     9914039001 0514002 Promocijske naloge občine04039002 122

4205     01Radensko polje 250,000514010 4029     0214039002 0514011 Turistično vodenje14039002 123

4205     01Radensko polje 260,000514010 4026     9914039002 0514010 Radensko polje14039002 124

4025     12Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 160,000506006 4029     9906039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 206039002 125

4025     12Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 50,000506006 4029     9906039002 0506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 206039002 158

4119     99Pogrebni stroški 1.310,000520010 4119     9920049003 0520008 Pomoč družini na domu20049004 131

4025     00Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 180,000504004 4022     0304039003 0504003 Obratovalni stroški poslovnih prostorov04039003 159

4022     01Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje 20,000504015 4022     0304039003 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje04039003 191

4022     01Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje 20,000504015 4022     0404039003 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje04039003 192

4022     01Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje 20,000504015 4020     0204039003 0504015 Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje04039003 193

4025     00Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 1.150,000506006 4205     0006039002 0506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov
Taborska 2

06039002 215

4204     01Projekt Vezi narave 43.200,000515007 4029     9915059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 225
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4133     00Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž. 70,000519014 4133     1019039001 0519014 Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž.19039001 261

4133     00Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž. 10,000519014 4323     0019039001 0519022 Amortizacija - OŠ Louisa Adamiča s podruž.19039001 262

4133     02Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž. 330,000519014 4133     0219039001 0519012 Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž.19039001 263

4204     01Projekt Vezi narave 50.000,000515007 4029     9915059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 264

4031     01Obresti od najetih kreditov 200,000522001 4029     9902029001 0502001 Plačila str. plačilnega prom. in banč. stor.22019001 265

4204     01Športno igrišče Zavrh 55,000518073 4208     0018059001 0518073 Športno igrišče Zavrh18059001 275

4323     00Investicije v  vrtce 6.200,000519006 4323     0019029001 0519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev19029001 293

4205     01Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič 798,000519019 4202     4119039001 0519019 Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič19039001 302

4133     02Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 334,000519056 4323     0019039001 0519057 Amortizacija-OŠ Šmarje-Sap19039001 308

4133     02Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 50,000519056 4133     0219039001 0519060 Dodatni prog. v OŠ Šmarje-Sap19039001 309

4133     02Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 10,000519056 4133     0119039001 0519058 Varstvo vozačev- OŠ Šmarje-Sap19039001 310

4119     21Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili
staršev -vrtci v obč.

7.400,000519063 4120     0018059002 0518045 Sof. društev in neprof. org. - prog. za mladino19029001 336

4119     22Financiranje družinskega pomočnika 6,000520005 4133     0220049001 0520003 Preventivni in drugi socialni programi - CSD20049002 338

4204     01Projekt Vezi narave 40,000515007 4024     0215059001 0515007 Projekt Vezi narave15059001 319

4208     99Investicije v šole - OŠ Louis Adamič 4.836,000519042 4027     9919039001 0519042 Investicije v šole - OŠ Louis Adamič19039001 349

4029     00Program kakovostnega staranja in sožitja generacij 1.000,000518068 4120     0018049004 0518068 Program kakovostnega staranja in sožitja generacij18049004 335

4204     01Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 23.000,000613143 4204     0116069001 0616054 Ureditev centra Perovega13029002 1

4204     02Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 8.400,000613138 4204     0213029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029002 118

4208     04Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 1.900,000613124 4204     0213029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029006 119

4208     04Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas 2.300,000613126 4204     0213029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029002 120

4204     02Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 6.600,000613122 4204     0213029002 0613144 Ureditev LC Ilova Gora - Luče13029002 4
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4204     01R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo 3.300,000613147 4208     0413029006 0613147 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo13029006 17

4025     03Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje 125,000616018 4026     9916039003 0616018 Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje16039003 24

4025     03Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 65,000613115 4025     1213029003 0613115 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic13029003 25

4021     08Postavitev prometne signalizacije 600,000613030 4208     0413029003 0613030 Postavitev prometne signalizacije13029003 26

4208     04Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 18.850,000613143 4208     0413029002 0613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi
naselji

13029002 27

4208     04Rekon. LC s križiš.  in mostom v Brezju 2.000,000613049 4204     0113029002 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr13029002 28

4208     04Novogradnja - Kettejeva cesta 1.000,000613123 4204     0113029002 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr13029002 29

4208     04Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 4.500,000613143 4204     0113029002 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr13029002 30

4202     99Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI 820,000615033 4204     0115029001 0615033 Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI15029001 339

4025     03Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin -Gros 2.550,000613003 4205     0013029002 0613127 Sanac. poškodb in brežin na lokal. cestah13029001 35

4204     01Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 330,000613014 4029     9913029002 0613014 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever13029002 45

4208     04Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč 125,000615009 4208     0115029002 0615009 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč15029002 46

4029     99Kanalizacija Mala vas 45,000615046 4029     9915029002 0615043 Gradnja kanalizacije na Gatini15029002 54

4208     04Ureditev peš poti in kolesarske povezave na Taborski c. 9.000,000613154 4204     0113029004 0613116 Javna razsvetljava13029002 58

4208     02Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje-Kočevje 14.900,000613136 4208     0413029002 0613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi
naselji

13029002 81

4204     02Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 1.500,000613138 4208     0413029002 0613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi
naselji

13029002 82

4204     01Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 16.000,000613014 4204     0213029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029002 93

4204     02Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 14.946,460616043 4208     0416039001 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI16039001 107

4204     01R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 17.500,000613130 4208     0413029006 0613102 R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh13029006 260

4205     01Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI 1.084,000615033 4135     0015029001 0615002 Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj.15029001 116
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4029     99Javna razsvetljava 11.000,000613116 4025     0313029004 0613116 Javna razsvetljava13029004 156

4029     99Javna razsvetljava 3.000,000613116 4022     0013029004 0613116 Javna razsvetljava13029004 157

4029     99Javna razsvetljava 1.000,000613116 4022     0013029004 0613116 Javna razsvetljava13029004 160

4204     02Komunalna deponija 1.208,000615004 4205     0115029001 0615004 Komunalna deponija15029001 173

4204     02Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje 3.000,000613121 4208     0413029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029002 212

4208     99Nadzor nad cestami 1.500,000613007 4208     0113029002 0613007 Nadzor nad cestami13029002 183

4204     02Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje 230,000613121 4208     0413029002 0613025 Javne poti v KS Grosuplje13029002 301

4208     04Javna razsvetljava 1.700,000613116 4025     0013029004 0613116 Javna razsvetljava13029004 194

4208     04Ureditev centra Perovega 7.000,000616054 4025     0013029004 0613116 Javna razsvetljava16069001 195

4204     01Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 4.000,000613014 4208     0413029002 0613136 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje-Kočevje13029002 204

4204     02Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 302,000616043 4208     0116039001 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI16039001 214

4204     02Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje 5.769,000613121 4204     0113029002 0613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr13029002 224

4025     00Javna razsvetljava 8.700,000613116 4205     0013029004 0613116 Javna razsvetljava13029004 240

4204     02Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje 5.800,000613121 4208     0213029002 0613014 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever13029002 213

4204     02Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 1.900,000616043 4208     0116039001 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI16039001 258

4202     99Parkirni sistemi 3.000,000613132 4208     9913029003 0613067 Celostna prometna strategija13029003 278

4204     01Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod 3.036,000616052 4204     0216039001 0616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI16039001 296

4025     03Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb 750,000613001 4021     0813029003 0613030 Postavitev prometne signalizacije13029001 303

4206     00Pridobitve zemljišč 255,000616037 4025     1416029001 0616001 Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč16069002 307

4205     01Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI 1.330,000615032 4208     0115029002 0615032 Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI15029002 311

4204     01Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod 130,000616052 4208     0116039001 0616052 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod16039001 326
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4025     03Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb 8.600,000613001 4205     0013029002 0613121 Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje13029001 313

4025     03Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb 1.800,000613001 4204     0213029002 0613145 Obnova Industrijske ceste v Grosupljem13029001 320

4206     00Pridobitve zemljišč 3.000,000616037 4025     0313029004 0613116 Javna razsvetljava16069002 334

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 2.937,000813002 4025     1116039004 0816015 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - Z13029001 242

4025     99Urejanje zelenih površin - SOP - Z 689,000816017 4025     1116039004 0816015 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - Z16039003 243

4202     99Urejanje javnih površin - urbana oprema - LS 600,000816014 4020     0906029001 0806007 Delovanje krajevne skupnosti - LS16039003 244

4025     99Urejanje zelenih površin -LS 328,000816023 4025     0311029002 0811002 Ureditev vaških jeder - LS16039003 245

4021     08Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 107,000816024 4025     0311029002 0811002 Ureditev vaških jeder - LS16039004 246

4021     08Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 553,000816024 4025     9911029002 0811002 Ureditev vaških jeder - LS16039004 247

4204     01Razširitev javne razsvetljave - LS 2.472,000813007 4204     0213029002 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS13029004 248

4025     99Urejanje zelenih površin -LS 366,000816023 4204     0213029002 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS16039003 249

4025     11Ureditev tržnice v Grosupljem - LS 1.000,000816006 4204     0213029002 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS16039005 250

4021     13Ureditev meja na javnih površinah v KS - LS 500,000816011 4204     0213029002 0813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS16069001 251

4204     01Razširitev javne razsvetljave - LS 700,000813007 4202     9913029002 0813009 Umirjanje prometa - LS13029004 252

4021     08Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 239,000816024 4029     9916039004 0816024 Izobešanje zastav po Grosupljem-LS16039004 253

4022     00Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 60,000804002 4022     0304039003 0804002 Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS04039003 254

4020     01Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP 150,000806002 4021     0806039002 0806002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP06039002 255

4025     11Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP 215,000806002 4022     0506039002 0806002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP06039002 256

4022     00Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 81,000804002 4020     0618059002 0818007 Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS04039003 297

4022     00Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 56,000804002 4022     0016039002 0816003 Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS04039003 298

4022     00Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 5,000804002 4029     9916039004 0816024 Izobešanje zastav po Grosupljem-LS04039003 299
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4022     00Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 267,000804002 4029     9918059002 0818007 Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS04039003 300

4020     00Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 80,000806001 4020     0606029001 0806001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 343

4205     00Ureditev turistične točke na platoju pri zastavi -SOP-Z+
EU

1.940,000914001 4025     0313029001 0913001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z14039002 181

4205     00Ureditev turistične točke na platoju pri zastavi -SOP-Z+
EU

4.060,000914001 4204     0213029003 0913011 Nadstrešek na avtobusnem postajališču14039002 180

4204     02Nadstrešek na avtobusnem postajališču 500,000913011 4204     0213029002 0913006 Rekonst. in adapt. obstoj. javnih poti - SOP - Z13029003 273

4025     03Ureditev vaškega centra Velika Il. gora - SOP - Z 3,000911001 4021     0804039001 0904003 Nakup zastave-SOP-Z11029002 274

4202     99Nakup opreme-LS 951,001006003 4310     0006039002 1006003 Nakup opreme-LS06039002 84

4020     09Kulturne prireditve - LS 147,001018001 4310     0006039002 1006003 Nakup opreme-LS18039003 85

4020     00Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 41,001006001 4020     0906029001 1006001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 86

4022     05Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 50,001006001 4022     0606029001 1006001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 87

4022     02Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS 30,001016001 4022     0416039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS16039002 88

4021     08Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS 50,001016001 4022     0416039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS16039002 89

4021     99Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS 55,001016001 4022     0416039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS16039002 90

4204     02Ureditev novega dela pokopališča - LS 230,001016004 4025     0316039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS16039002 91

4205     01Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 350,001013003 4025     0313029001 1013001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z13029002 128

4025     03Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS 62,001016001 4025     1116039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS16039002 205

4205     00Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 13,001013003 4025     0315029002 1015004 Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z13029002 206

4205     01Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 327,001013003 4025     0315029002 1015004 Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z13029002 207

4205     01Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 2.590,001013003 4025     0313029001 1013001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z13029002 208

4020     09Kulturne prireditve - LS 159,001018001 4025     0316039002 1016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS18039003 344
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4022     01Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 200,001116008 4205     0013029002 1113029 Obnove javnih poti v KS Polica -LS16039002 37

4022     00Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 2,001116008 4025     0318059001 1118007 Upravljanje športnega igrišča na Peči -LS16039002 38

4020     09Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 84,001106001 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z06029001 39

4029     02Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 433,001106001 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z06029001 40

4029     12Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 183,001106001 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z06029001 41

4204     01Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z 500,001104005 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z04039002 42

4202     00Nakup opreme -SOP-Z 200,001106006 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z06039002 43

4204     01Gradnja športnega igrišča v Troščinah-SOP-Z 100,001118003 4205     0013029002 1113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z18059001 44

4022     05Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 19,001106001 4029     0506029001 1106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 294

4204     01Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z 2.684,001118004 4202     4518059001 1118004 Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z18059001 175

4025     00Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - LS 100,001106002 4029     9904039002 1104004 Organiziranje prireditev-LS06039002 176

4204     01Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z 1.500,001104005 4025     0313029001 1113002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z04039002 177

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 170,001113001 4204     0104039002 1104005 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z13029001 267

4204     01Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z 667,001104005 4026     9904039002 1104005 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z04039002 295

4022     06Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 10,001106001 4022     0506029001 1106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 345

4022     03Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP 40,001206002 4020     0106029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 67

4022     03Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP 40,001206002 4022     0506029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 68

4205     00Adaptacija družbenega doma SOP-Z 1.300,001206003 4204     0213029002 1213003 Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z06039002 196

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 30,001213002 4202     4118059001 1218010 Ureditev športnih objektov v Račni -SOP-Z13029001 197

4020     00Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 90,001206001 4020     0106029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 198

4020     09Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 157,001206001 4020     9906029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 199
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4020     09Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 440,001206001 4025     0313029001 1213001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z06029001 200

4025     03Ureditev vaških centrov - SOP - Z 500,001211001 4204     0111029002 1211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z11029002 201

4204     02Ureditev vaških centrov - SOP - Z 13.780,001211001 4204     0111029002 1211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z11029002 202

4020     00Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 60,001206001 4020     0906029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 327

4204     01Ureditev vaških centrov - SOP - Z 4.270,001211001 4021     9911029002 1211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z11029002 328

4025     00Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP 40,001206002 4029     0506029001 1206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 346

4021     08Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 70,001316002 4022     0316039002 1316002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS16039002 112

4204     02Rekonstrukcija JP na Zavrh - SOP-Z 8.390,001313014 4204     0213029002 1313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z13029002 113

4025     04Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP 190,001306002 4022     0006039002 1306002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP06039002 114

4205     01Obnova družbenega doma in dvorišča - LS 400,001304005 4029     9918059002 1318001 Decemberska obdaritev otrok  - LS04039003 115

4208     04Revtalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 200,001311001 4204     0213029002 1313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z11029002 216

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 500,001313001 4204     0213029002 1313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z13029001 217

4021     08Izobešanje zastav po Sp. Slivnici - SOP - Z 387,001316013 4021     0806039002 1306002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP16039004 218

4021     08Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 773,001316002 4205     0104039003 1304005 Obnova družbenega doma in dvorišča - LS16039002 219

4020     01Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP 48,001406002 4020     0906029001 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 109

4022     00Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP 101,001406002 4020     0906029001 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 110

4025     00Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP 267,001406002 4020     0906029001 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 111

4202     99Nakup opreme za KS - SOP - Z 113,001406006 4025     0313029001 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z06039002 314

4025     03Urejanje zunanjih površin posl.-stan. objekta -SOP-Z 103,001406010 4025     0313029001 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z06039002 315

4205     00Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij 356,001406011 4025     0313029001 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z06039002 316

4204     02Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan -SOP- Z 973,001413003 4025     0313029001 1413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z13029002 317
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4202     99Nakup opreme za KS - SOP - Z 140,001406006 4021     0813029003 1413016 postavitev prometne signal. in neprometnih znakov
SOP-Z

06039002 322

4025     03Ureditev vaških centrov v KS Škocjan -SOP - Z 270,001411002 4021     0813029003 1413016 postavitev prometne signal. in neprometnih znakov
SOP-Z

11029002 323

4021     99postavitev prometne signal. in neprometnih znakov
SOP-Z

240,001413016 4021     0813029003 1413016 postavitev prometne signal. in neprometnih znakov
SOP-Z

13029003 324

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 267,001413001 4025     0006039002 1406002 Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP13029001 347

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 132,001413001 4020     0006029001 1406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP13029001 348

4021     08Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -
SOP

1,001506005 4026     0506039002 1506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -
SOP

06039002 19

4025     15Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 385,001506004 4025     0006039002 1506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -
SOP

06029001 20

4025     15Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 106,001506004 4022     0506039002 1506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -
SOP

06029001 21

4202     99Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -
SOP-Z

116,001516010 4025     0316039003 1516010 Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -
SOP-Z

16039003 22

4025     03Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 1.700,001516001 4025     9918029001 1518004 Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - LS16039002 56

4202     99Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 555,001516001 4025     9918029001 1518004 Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - LS16039002 57

4021     08Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 6,001518002 4022     0318039005 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS18039005 164

4205     00Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 675,001518002 4025     0318039005 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS18039005 165

4204     01Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 521,001513024 4202     9916039003 1516010 Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -
SOP-Z

13029004 166

4021     99Označitve ulic v naselju Šmarje-Sap - LS 59,001516006 4021     0813029003 1513028 Postavitev cestnih ogledal in prometnih znakov -LS16029001 167

4024     02Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 101,001506004 4020     0306029001 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 168

4204     01Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 201,001513024 4025     9916039004 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z13029004 169
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4021     08Izobešanje zastav po Šmarju-Sapu - SOP - Z 220,001516007 4025     9916039004 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z16039004 170

4204     02Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP - Z 218,001516009 4025     9916039004 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z16039001 171

4022     03Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -
SOP-Z

42,001516010 4025     9916039004 1516003 Novoletno okraševanje - SOP - z16039003 172

4022     06Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 150,001506004 4020     0906029001 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 226

4025     15Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 515,001506004 4020     0906029001 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 227

4029     03Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 200,001506004 4020     0906029001 1506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 228

4205     00Sanacija stopnic in fasade na objektu pošte-SOP-Z 200,001504004 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z04039003 229

4202     02Nakup opreme -SOP-Z 50,001506006 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z06039002 230

4025     03Vzdrževanje JP v KS Šmarje-sap SOP-Z 200,001513029 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029001 231

4202     99Vzdrževanje JP v KS Šmarje-sap SOP-Z 300,001513029 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029001 232

4021     13Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 450,001513015 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029002 233

4208     04Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 400,001513015 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029002 234

4204     01Postavitev avtobusnih postaj v KS Šmarje-Sap 4.205,001513031 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029003 235

4204     01Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 422,001513024 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z13029004 236

4029     03Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -
SOP-Z

53,001516010 4204     0213029002 1513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z16039003 237

4025     11Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 64,001518002 4022     0118039005 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS18039005 280

4029     03Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 536,001518002 4022     0118039005 1518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS18039005 281

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 561,001513027 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS13029001 282

4029     03Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 974,001513027 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS13029001 283

4021     99Označitve ulic v naselju Šmarje-Sap - LS 391,001516006 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS16029001 284
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4202     99Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 345,001516001 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS16039002 285

4120     00Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - LS 400,001518004 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18029001 286

4021     08Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 332,001518002 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18039005 287

4021     13Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 270,001518002 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18039005 288

4022     00Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 319,001518002 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18039005 289

4202     99Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 200,001518002 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18039005 290

4205     00Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 125,001518002 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18039005 291

4204     02Ureditev rekreac. prostora in bajerja Zacurek - LS 200,001518005 4204     0213029002 1513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS18059001 292

4029     99Internetna stran KS Št. Jurij -LS 90,001604001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS04039001 141

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 200,001613016 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS13029001 142

4020     01Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 21,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 143

4021     08Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 46,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 144

4022     04Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 441,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 145

4025     03Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 176,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 146

4025     04Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 131,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 147

4025     11Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 50,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 148

4029     03Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 491,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 149

4202     99Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 200,001616001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS16039002 150

4021     99Kulturne prireditve - LS 160,001618001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039003 151

4029     03Kulturne prireditve - LS 210,001618001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039003 152

4025     03Obnova kulturne dvorane - LS 120,001618003 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039005 153
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4208     04Obnova kulturne dvorane - LS 190,001618003 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039005 154

4120     00Pomoč krajanom ob naravnih nesrečah - LS 200,001623001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS23029002 155

4020     06Kulturne prireditve - LS 100,001618001 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039003 189

4020     10Obdaritev otrok - LS 221,001618011 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18059002 190

4022     00Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 1.446,001616001 4204     0216039002 1616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS16039002 133

4022     03Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 209,001616001 4204     0216039002 1616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS16039002 134

4022     04Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 159,001616001 4204     0216039002 1616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS16039002 135

4029     03Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 700,001618010 4204     0213029002 1613003 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP -Z18039005 136

4204     02Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS 88,001616010 4205     0016039003 1616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS16039003 137

4208     04Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS 400,001616010 4205     0016039003 1616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS16039003 138

4020     09Kulturne prireditve - LS 500,001618001 4021     9918039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039003 139

4029     03Kulturne prireditve - LS 300,001618001 4021     9918039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18039003 140

4020     10Obdaritev otrok - LS 10,001618011 4021     9918039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18059002 185

4020     10Obdaritev otrok - LS 377,001618011 4029     9918059002 1618011 Obdaritev otrok - LS18059002 186

4025     03Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 280,001613001 4204     0213029002 1613014 Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS -SOP-Z13029001 187

4204     02Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP -Z 380,001613003 4204     0213029002 1613014 Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS -SOP-Z13029002 188

4020     00Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 20,001606001 4029     0506029001 1606001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 329

4029     99Obdaritev otrok - LS 50,001618011 4205     0118039005 1618003 Obnova kulturne dvorane - LS18059002 330

4022     01Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 104,001618010 4025     1118039005 1618010 Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z18039005 331

4022     01Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 15,001618010 4022     0318039005 1618010 Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z18039005 332

4206     00Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z 110,001716003 4029     2016039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z16039002 61
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Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4204     02Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z 1.845,001716003 4208     0416039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z16039002 62

4204     02Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z 3.295,001716003 4205     0116039002 1716022 Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka -SOP -Z16039002 63

4204     02Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z 350,001713003 4021     1316039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z13029002 64

4025     00Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj.- SOP 250,001706002 4020     1006029001 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06039002 65

4204     02Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z 736,001713003 4021     1313029002 1713003 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z13029002 66

4022     05Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 107,001706001 4020     0006029001 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 104

4029     20Sanacija pokopališča v Veliki Loki - SOP - Z 39,001716005 4021     1316039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z16039002 101

4025     03Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 61,001718006 4021     1316039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z18039005 102

4025     04Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 72,001718006 4021     1316039002 1716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z18039005 103

4204     01Nadstrešnica za šolarje -SOP-Z 4.214,001713020 4205     0116039002 1716022 Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka -SOP -Z13029003 129

4204     01Nadstrešnica za šolarje -SOP-Z 500,001713020 4025     0313029001 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z13029003 130

4204     02Rekonstrukcija javne poti v Mali Loki - LS-r 200,001713014 4205     0016039001 1716021 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka -LS-R13029002 209

4022     05Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 50,001706001 4020     1006029001 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 210

4029     05Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 140,001706001 4020     1006029001 1706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP06029001 211

4204     02Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z 1.911,001713003 4025     0313029001 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z13029002 220

4204     01Nadstrešnica za šolarje -SOP-Z 1.286,001713020 4025     0313029001 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z13029003 221

4206     00Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z 378,001716003 4025     0313029001 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z16039002 222

4022     00Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 73,001718006 4025     0313029001 1713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z18039005 223

4204     02Rekonstrukcija javne poti v Mali Loki - LS-r 200,001713014 4205     0016039001 1716021 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka -LS-R13029002 266

4022     04Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 28,001716002 4029     0216039002 1716002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS16039002 340

4025     03Ureditev vaških jeder  - SOP - Z 366,001711001 4025     0313029001 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z11029002 304

 GRAD d.d.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 25.03.2019 ob 14:45:30

Vrstni red: Po PU in datumuPodjetje: OBČINA GROSUPLJE
Pogoj:

Ime poročila: lastD0MX

- 17 -



Področje Znesek Postavka

IZ POSTAVKE NA POSTAVKO
Konto

porabe
Naziv postavkeKontoNaziv postavkePostavka Področje

porabe

Prerazporeditve postavk proračuna
Realizacija proračuna za leto 2018

Štev.
dokumenta

4022     00Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 277,001718006 4025     0313029001 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z18039005 305

4022     01Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 177,001718006 4025     0313029001 1713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z18039005 306
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IV. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje 
proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. 
členom ZJF 

 

V letu 2018 v proračun ni bilo uvedenih novih proračunskih postavk zaradi vključevanja novih obveznosti v 
proračun zaradi zakonov ali odlokov. 

 

V.    Poročilo o spremembah med sprejetim in       
veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in 
občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF 

  
V letu 2018 ni bilo ustanovljenih ali ukinjenih neposrednih proračunskih uporabnikov. 

 

VI. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

 
V letu 2018 občina ni koristila sredstev proračunske rezerve, ki je ob koncu leta znašala 167.972 €. V 
proučevanem letu je občina v sklad vložila 8.400 € sredstev. 

 

VII. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije 

 
Po zadnjem sprejetem proračunu, to je Rebalans 2 proračuna za leto 2018 je bila oblikovana splošna proračunska 
rezervacija v višini 145.000 €. Ta med izvrševanjem proračuna do konca leta ni bila koriščena. 

 

 

 



26 
 

VIII.  Poslovno poročilo enotnega zakladniškega računa 
 
 
I. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
1  Uvod  
 
 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju EZRO) izvršuje 
upravljalec Občina Grosuplje tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.  
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov 
(v nadaljevanju PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. 
Informacijski tok poteka preko podračunov odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za 
namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podračun občine. Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih 
bankah. 
 
V sistem EZRO so vključeni naslednji PU : 

1. Občina Grosuplje 

2. Glasbena šola Grosuplje 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

4. Osnovna šola Luisa Adamiča 
5. Osnovna šola Brinje 
6. Osnovna Šola Šmarje Sap 

7. VVZ Kekec 
8. Zdravstveni dom Grosuplje 
9. Zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje 

10. Krajevna skupnost Šmarje Sap 

11. Krajevna skupnost Grosuplje 

12. Krajevna skupnost Polica 

13. Krajevna skupnost Račna 

14. Krajevna skupnost Škocjan 

15. Krajevna skupnost Žalna 

16. Krajevna skupnost Št. Jurij 

17. Krajevna skupnost Mlačevo 

18. Krajevna skupnost Sp. Slivnica 

19. Krajevna skupnost Ilova Gora 
 

 

 
2  Razkritje računovodskih pravil  
 
 
Upravljalec EZR oddaja letno poročilo  na AJPES pod šifro PU 02321. Letno poročilo upravljalca EZR je 
objavljeno v posebnem poglavju Poročila o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje. 
 
Poslovne knjige upravljalca EZR zagotavljajo preglednost opravljenih poslov. Upravljalec EZR Občina 
Grosuplje je v letu 2018 posloval na podlagi: 
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• Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18), 

• Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list 
RS št. 120/07 in 104/09), 

• Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS št. 41/07, 81/09, 
95/11 in 109/13) 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 
in 82/18). 

 
Obrazložitev priznavanja prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljalca 
EZR: 

• v tokove izkazov prihodkov in odhodkov se vključujejo prejete in plačane obresti, stroški upravljanja in 
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka preteklega leta, 

• v tokovih se ne izkažejo nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, ki so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo 
nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa. 

 
 
Računovodski izkazi EZR Občine Grosuplje za leto 2018 so sestavljeni iz Bilance stanja na dan 31.12.2018, 
Izkaza prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov proračuna od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Računovodski izkazi so bili posredovani na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) – 
izpostava Ljubljana. 
 
 
 

3  Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
 
3.1 Obvezne priloge k računovodskim izkazom 
 
 
Obvezne priloge k računovodskim izkazom je upravljalec EZR Občine Grosuplje poslal na AJPES – izpostava 
Ljubljana in sicer: 

• priloga k izkazu prihodkov in odhodkov – drugi uporabniki: 
- izkaz računa financiranja od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 
 
 
3.2 Pojasnila k Bilanci stanja 
 
 
Bilanca stanja EZRO Grosuplje na dan 31.12.2018 zajema podatke o stanju sredstev in njihovih virov na dan 
31.12.2018.  
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Konto Vsebina  Znesek 

I. AKTIVA 
2.127.513 

  

1100 Denarna sredstva ZP EZR (-2.124.653) 

1100 Denarna sredstva podračunov PU EZR navidezne vloge 2.127.348   

1110 Kratkoročni depoziti na odpoklic 
                          

2.124.802   

1600 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 16   

1800 Neplačani tekoči odhodki                                       0   

II. PASIVA 
                          

2.127.513   

2450 Kratkoročne obveznosti za plačilo obresti PU                                         0   

2450 Kratkoročne obveznosti za depozitne vloge PU 
                          

2.127.348   

2810 Neplačani prihodki 
                                      

16  

9001 Splošni sklad za finančne naložbe 
                                      

149   
 
 
Aktivna stran bilance stanja izkazuje, da ima EZR Občine Grosuplje na dan 31.12.2018 kratkoročni depozit pri 
banki v višini 2.124.802 EUR in kratkoročne terjatve iz naslova financiranja (obresti)  v vrednosti 16 EUR. 
Neplačani odhodki iz naslova obresti od depozitov do PU znašajo 0 EUR.    
 
Pasivna stran bilance stanja izkazuje, da ima EZR Občine Grosuplje na dan 31.12.2018 kratkoročne obveznosti 
do proračunskih uporabnikov iz naslova kratkoročnih depozitov v višini 2.127.348 EUR in obresti v višini  0 
EUR in sicer: 
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Proračunski uporabnik Obveznost za obresti Obveznost za depozit 

Občina Grosuplje                    0      947.061      

Glasbena šola Grosuplje                                0      15.794    

Mestna knjižnica Grosuplje                               0      84.661     

Osnovna šola Luisa Adamiča                               0                                    58.517 

Osnovna šola Brinje                               0                                   161.260 

Osnovna šola Šmarje Sap 0  43.565 

VVZ Kekec 0                                    66.960  

Zdravstveni dom Grosuplje 0      627.264     

Zavod za turizem in promocijo 0 23.711 

Krajevna skupnost Šmarje Sap                               0                                    38.700  

Krajevna skupnost Grosuplje                               0                                       17.678 

Krajevna skupnost Polica                                0                                    7.855  

Krajevna skupnost Račna                               0                          2.906     

Krajevna skupnost Škocjan                               0                                     3.349  

Krajevna skupnost Žalna                               0                                     13.888  

Krajevna skupnost Št. Jurij                               0     399   

Krajevna skupnost Mlačevo                                 0   1.488     

Krajevna skupnost Sp. Slivnica                                 0      8.308     

Krajevna skupnost Ilova Gora 0  3.984  

Skupaj 0  2.127.348  
 
 
 

3.3 Pojasnila k Izkazu odhodkov in prihodkov 
 
 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je EZR Občine Grosuplje upoštevala načelo denarnega toka in ugotovila 
presežek odhodkov nad prihodki v tekočem letu v višini 42 EUR. 
 
Prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov so bili v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 izkazani v višini 
149 EUR. Odhodki iz naslova plačil so bili v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 izkazani v višini 191 EUR in 
predstavljajo prenos rezultata EZR iz leta 2017 v proračun Občine Grosuplje. 
 
Razlika med prihodki in odhodki za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018  pomeni  primanjkljaj od upravljanja, ki 
zmanjšuje splošni sklad. 
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Konto Denarni tokovi upravljanja EZRO v obdobju 1.1.2018 - 31.12.2018 Znesek 

7102 Prihodki od obresti (obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)                                149  

4035 
Plačila obresti subjektom, vključenim v EZR (plačila obresti na stanja EZR 
subjektom, vključenim v sistem EZR)                                    0  

4050 
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 

                                        
                               191  

  Rezultat denarnih tokov upravljanja sistema EZRO 
                                                   

                              -42  
 
 
 

II. POSLOVNO POROČILO 
 
 

4 Prihodki  in dohodki 
 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je upravljalec EZRO z nalaganjem denarnih sredstev znotraj sistema EZR 
ustvaril za 149 EUR prihodkov iz naslova prejetih obresti. 
 
V enakem obdobju ni ustvaril 0 EUR odhodkov iz naslova  plačanih obresti. 
 
Razlika med prejetimi in plačanimi obrestmi v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 višini 149 EUR predstavlja 
presežek od upravljanja EZR in bo na podlagi Obračuna presežka upravljanja in Predloga razporeditve presežka 
od upravljanja v letu 2019 razporejen na transakcijski račun Občine Grosuplje. 
 
 
 

5 Terjatve in obveznosti 
 
 
Upravljalec EZR na dan 31.12.2018 v svojih poslovnih knjigah nima zapadlih terjatev in obveznosti.  
 
Stanje nezapadlih terjatev na dan 31.12.2018 znaša 16 EUR. Terjatev predstavljajo neplačane obresti dosežene iz 
depozitov za mesec december 2018 (konti skupine 16) in zapadejo v januarju 2019. 
 
Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 2.127.348 EUR in je sestavljeno iz: 

• obveznosti do PU za obresti na stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0 EUR, 
• obveznosti do PU za depozite (konti skupine 24) v višini 2.127.348 EUR. 
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6 Splošni sklad 
 
 
Stanje splošnega sklada upravljalca EZR (v bilanci stanja konti skupine 90) je na dan 31.12.2018 sestavljeno iz 
splošnega sklada za finančne naložbe iz učinkov upravljanja preteklih let zmanjšan za učinek upravljanja poslov 
EZRO tekočega leta in znaša 149 EUR. 
 
 
 
 

III. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 
 
 
Namen upravljanja EZRO je nalaganje denarnih sredstev Občine Grosuplje in njenih posrednih in neposrednih 
proračunskih uporabnikov v obliki nočnih depozitov pri poslovni banki s ciljem ustvariti dodatne prihodke iz 
naslova obresti za kratkoročne depozite na odpoklic. 
 
V letu 2018 je bil cilj dosežen in je upravljalec EZRO ustvaril prihodke iz naslova obresti v višini 149 EUR in s 
tem zagotovil racionalnejšo upravljanje z javnimi denarnimi sredstvi Občine Grosuplje. 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA 

 
I. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju 
    posameznega področja, glavnega programa in 
    podprograma proračunske porabe 
 

 
Po področjih programske klasifikacije proračunskih odhodkov je bila poraba sledeča: 
 
 
    Veljavni plan Realizacija IND 

    2018 2018 real/plan 

01 POLITIČNI SISTEM 239.684 158.086 66 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13.700 8.383 61 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.200 1.200 100 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 275.965 202.019 73 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.095.970 1.735.890 83 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGOTKIH 194.470 176.093 91 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.400 6.892 73 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 35.000 23.414 67 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 274.394 227.616 83 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 58.200 29.865 51 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.512.420 3.890.265 86 

14 GOSPODARSTVO 380.865 179.810 47 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠĆINE 1.363.520 922.301 68 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN  
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   1.669.052 1.121.277 67 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 845.304 810.072 96 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.596.537 1.309.673 82 

19 IZOBRAŽEVANJE 5.668.895 5.226.902 92 

20 SOCIALNA VARNOST 746.730 649.434 87 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 854.150 763.740 89 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 145.903 8.432 6 
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01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost:  158.085,97  

Opis področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan). Gre za 
porabo sredstev, ki služijo delovanju političnega sistema na lokalni ravni.  
 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Statut občine Grosuplje, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu 
in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin 
in samostojnih svetnikov. 
 

0101 - Politični sistem 

Vrednost:  158.085,97  

Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje občinskega sveta in župana, zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag 
za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank in svetniških 
skupin in zagotavljanje sredstev za delovanje občinske volilne komisije. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva 
za delovanje občinskega sveta, župana, za izvedbo lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega 
sveta v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Članom občinskega sveta in članom njegovih delovnih teles, županu in občinski volilni komisiji se je v skladu z 
obstoječimi predpisi zagotavljalo kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškim skupinam in samostojnemu 
svetniku svetnikom se je zagotovilo finančna sredstva za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o pogojih za 
delovanje svetniških skupin. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v občinski 
svet na lokalnih volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene, se je mesečno nakazalo sredstva. Načrtovane 
aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema se uspešno izvajajo. 
 
 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost:  94.402,12  

Opis podprograma 

Občinski svet, katerega pristojnosti določa zakon in Statut občine Grosuplje, je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Grosuplje. 
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Dejavnost občinskega sveta obsega: stroške plačila za nepoklicno opravljanje funkcije svetnikov (sejnine za 
udeležbo na seji občinskega sveta in sejah delovnih teles), stroške sejnin zunanjih članov  delovnih teles 
občinskega sveta (odborov in komisij), stroški snemanja sej občinskega sveta, stroški financiranja svetniških 
skupin, financiranje političnih strank v skladu z zakonom. Proračunski uporabnik je  Občinski svet. Občinski 
svet Občine Grosuplje šteje 25 članov, od katerih je en član predstavnik romske skupnosti v občini. Občinski 
svet ima 8  stalnih delovnih teles (odborov in komisij), katerih organizacijo in delovno področje določa 
Poslovnik občinskega sveta.  
 
Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu 
dajejo mnenja in predloge. Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o 
lokalni samoupravi. Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu občine Grosuplje in so naslednja:  
Odbor za prostor, komunalno infrastrukturo in ekologijo, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo 
in turizem,  Statutarno-pravna komisija, Odbor za kmetijstvo, Odbor za mednarodno sodelovanje, Komisija za 
vloge, pritožbe, peticije in poravnave. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o javnih financah, Zakon o 
izvrševanju proračuna, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o političnih strankah, Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno 
varnost, Statut Občine Grosuplje, Poslovnik Občinskega sveta občine Grosuplje, Pravilnik o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov 
v občini Grosuplje, Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, Sklep o načinu 
financiranja političnih strank v občini Grosuplje in drugi občinski odloki in pravilniki. 
 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj:  
Zagotovitev pogojev oz. strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, 
svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank skladno z Zakonom o 
političnih strankah. 
 
Kratkoročni cilji:  
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin in samostojnega 
svetnika, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo pravočasen sprejem proračuna in drugih aktov, potrebnih za 
delovanje in razvoj občine.  
 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet, število sej OS in njegovih delovnih teles 
in število sprejetih in objavljenih aktov. 
 
Ocena uspeha: 
Zagotovilo se je ustrezne pogoje za učinkovito in nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles,  svetniških skupin in samostojnega svetnika v skladu z obstoječimi predpisi. Zastavljeni cilji so bili 
doseženi.  Opravljanje funkcije župana in izvajanje nalog je potekalo učinkovito in gospodarno v okviru 
njegovih pristojnosti, proračunskih sredstev  in veljavne zakonodaje. Izvedene so bile vse potrebne seje OS. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost:  30.036,84  

Opis podprograma 

V podprogram so umeščene naloge v zvezi z izvedbo lokalnih volitev župana, članov občinskega sveta in članov 
sveta krajevnih skupnosti, ki jih izvaja občinska volilna komisija v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in 
drugimi zakoni s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih 
volitev.  
 
Dejavnost izvedbe volitev zajema: materialne stroške volitev - založniške in tiskarske storitve (glasovnice, 
razglasi,…), poštnina in kurirske storitve, najemnine in odškodnine za uporabo volišč, nadomestila članom 
volilnih odborov, stroški tehničnih opravil za izvedbo volitev, delna povrnitev stroškov volilne kampanje 
organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, povračila stroškov 
občinski volilni komisiji in stroški izvedbe volitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni in 
referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o političnih strankah, Statut občine Grosuplje, 
Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za zakonito izvedbo lokalnih volitev (župana, občinskega sveta 
in svetov krajevnih skupnosti). 
 
Kratkoročni cilji: 
Zakonita in uspešna izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev. 
 
Ocena uspeha: 
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se volitve izvedlo zakonito, uspešno in v zakonsko predpisanih rokih na 
podlagi ustreznih materialnih in strokovnih pogojih. Ni bilo pritožb. 
 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost:  33.647,01  

Opis podprograma 

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. V podprogramu se zagotavljajo sredstva za plačilo  
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in sredstva povezano z izvajanjem njegove funkcije. 
Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Grosuplje, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
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prispevkih za socialno varnost, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov v občini Grosuplje.  
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je zagotovitvi strokovne in materialne pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje funkcije 
župana in izvajanje nalog, določenih z zakonom, statutom in proračunom občine Grosuplje. 
 
Kratkoročni cilji: 
Izvrševanja nalog določenih v proračunu in v skladu z zakonodajo. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število izvršenih zakonskih nalog. 
 
Ocena uspeha: 
Izvršene so bile vse proračunske aktivnosti v okviru pogojev, ki so bili determinirani v teku leta. 
 
 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost:  8.383,13  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe urejanje fiskalne politike. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih zadev in 
storitev, upravljanje z javnimi sredstvi. V okviru programa izvaja Urad za finance, gospodarstvo in družbene 
dejavnosti naloge upravljanja s proračunom in z denarnimi sredstvi. To področje pokriva tudi fiskalni nadzor. 
Fiskalni nadzor zajema dejavnost Nadzornega odbora Občine Grosuplje, ki  je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Grosuplje, Poslovnik Nadzornega odbora. 
 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost:  5.932,04  

Opis glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. Urad za finance, gospodarstvo in 
družbene dejavnosti upravlja v okviru tega programa z proračunom in z denarnimi sredstvi občine. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, 
- zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna, 
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- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, 
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena je bila transparentna poraba proračunskih sredstev v okviru zakonodaje. Z tekočo analizo 
denarnega toka se je zagotavljala optimalna likvidnost poslovanja. Vsa dokumentacija povezana s poslovnimi 
dokumenti in vse računovodske informacije so bile posredovane v zakonskih rokih. Občina v letu 2018 ni 
zagotovila notranje revizije poslovanja, ker je v planu ustanovitev notranje revizijske kontrole z zaposlitvijo 
strokovnjaka v Skupni občinski upravi. 
 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost:  5.932,04  

Opis podprograma 

V okviru podprograma planiramo plačila stroškov plačilnega prometa in bančnih storitev, ki zajema plačila 
bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za občino izvaja Uprava 
za javne prihodke. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države 
in občin. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Najnižji stroški plačilnega prometa v danih pogojih.  
 
Kratkoročni cilji:  
Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov plačilnega prometa v danih pogojih. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Višina stroškov plačilnega prometa. 
 
Ocena uspeha: 
Višina stroškov plačilnega prometa je bila nadzorovana v okviru danih možnosti. Sredstva za te namene so bila v 
proračunu zagotovljena. 
 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost:  2.451,09  

Opis glavnega programa 

V glavnem programu so zajeta sredstva za dejavnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ 
nadzora javne porabe v občini in opravlja nadzor skladno s pristojnostmi, določenimi v 42. členu Statuta 
Nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima pet članov.  
 
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine, 
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- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je kvaliteten nadzor nad pravilnostjo ravnanja s premoženjem 
občine, pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti 
namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja proračunskih uporabnikov, razpolaganja s 
premoženjem občine in zagotavljanja zakonitega in gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Nadzorni odbor je opravil notranje revizijsko kontrolo nekaterih segmentov poslovanja Občine Grosuplje in sicer 
kontrolo investicije v izgradnjo nogometnega igrišča Brinje, poslovanje Rdečega križa in kontrolo šolskih 
prevozov, ki jih financira občina. 
 
Dolgoročni in izvedbeni cilji so bili doseženi, saj je nadzorni odbor opravil kvalitetne nadzore  na podlagi 
letnega programa nadzora. 
 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost:  2.451,09  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki vključuje izdatke za nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in izdatke za 
usposabljanje članov nadzornega odbora. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut Občine Grosuplje, 
Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Grosuplje. 
 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije nadzornega odbora oz. izvajanje kvalitetnega 
nadzora nad porabo javnih financ, nad ravnanjem s premoženjem občine, namenskostjo, gospodarnostjo, 
smotrnostjo  porabe sredstev občinskega proračuna, nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih 
sredstev. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zmanjšanje nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju proračunskih uporabnikov.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število opravljenih nadzorov in število pripravljenih poročil. 
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Ocena uspeha: 
Opravljeni so bili trije nadzorni pregledi s pripadajočimi in potrebnimi poročili. Nadzorni odbor je uspešno 
opravil v skladu s letnim programom nadzore nad porabo proračunskega denarja, smotrnostjo porabe in nadzor 
nad razpolaganjem s premoženjem občine in v končnih poročilih navedel ugotovitve, priporočila in predloge. 
 
 
 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost:  1.200,00  

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje in vključitev občine v mednarodne institucije.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Grosuplje, proračun Občine Grosuplje.  
 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost:  1.200,00  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine 
(članarine mednarodnim organizacijam). Občina Grosuplje se je vključila v dve mednarodni instituciji in z njima 
aktivno sodeluje. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je vzpostavitev medsebojnih stikov, sodelovanje in povezovanje z različnimi partnerji na mednarodnem in 
evropskem nivoju, vzpostavitev mreže potencialnih mednarodnih partnerjev za izvajanje mednarodnih projektov, 
promoviranje občine v tujini kot zanesljivega in kakovostnega partnerja na področju mednarodnega sodelovanja. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji so večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti. Občina je s članstvom v mednarodnih 
organizacijah hitreje in učinkoviteje uresničevala zastavljene cilje. S članstvom v mednarodnih organizacijah se 
je prispevalo k lažjemu povezovanju z različnimi partnerji, ki imajo podobne cilje in k večji prepoznavnosti 
občine. 
 
 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

Vrednost:  1.200,00  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za plačilo članarine mednarodnima organizacijama ALDA in IRE, katere članica 
je občina Grosuplje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Grosuplje in proračun občine Grosuplje.  
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj podprograma je aktivno sodelovanje v organizacijah, katerih članica je Občina Grosuplje. 
 
Kratkoročni cilji: 
Sodelovanje pri vzpostaviti novih stikov in se vključevanje v nove mednarodne projekte na različnih področjih. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število aktivnosti, število ponudb za sodelovanje pri projektih, število novih stikov.  
 
Ocena uspeha: 
Cilji so bili doseženi z aktivnim in uspešnim sodelovanjem Občine v organizaciji IRE in ALDA. 
 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost:  202.018,83  

Opis področja proračunske porabe 

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in 
izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske resurse. 
Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki se običajno 
opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem so uvrščena sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih priznanj, 
sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu, sredstva za izvajanje protokolarnih dogodkov 
pokroviteljstva župana in prireditev občine in sredstva, potrebna za urejanje občinskega premoženja. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakon 
o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut občine 
Grosuplje, proračun občine Grosuplje, Odlok o priznanjih občine Grosuplje, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine Grosuplje. 
 

0401 - Kadrovska uprava 

Vrednost:  5.857,60  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih priznanj ob občinskem prazniku. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje večje prepoznavnosti občine. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je uspešno dosegla letne izvedbene cilje in dolgoročni cilj s podelitvijo priznanj Občine Grosuplje ob 
občinskem prazniku. 
 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost:  5.857,60  

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena vsem aktivnostim, potrebnim za podelitev priznanj Občine 
Grosuplje ob občinskem prazniku - izdelavi priznanj in listin ter izvedbi prireditve.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Grosuplje, Poslovnik občinskega sveta občine Grosuplje, Odlok o priznanjih občine Grosuplje, 
proračun občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je izpeljava vseh postopkov in imenovanje vseh prejemnikov priznanj Občine Grosuplje (1 
prejemnik priznanja z zlatim znakom, 1 prejemnik priznanja s srebrnim znakom in 1 prejemnik z bronastim 
znakom) ter sama izvedba podelitve priznanj. v skladu z odlokom o priznanjih in kriteriji, ki jih opredeljuje 
odlok.  
  
Kratkoročni cilji:  
Zagotovitev sredstev za podelitev priznanj, imenovanje ustreznih prejemnikov in sama podelitev priznanj ob 
občinskem prazniku, 25. junija. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalec:  
Število prejetih predlogov in število podeljenih priznanj. 
 
Ocena uspeha: 
Občina je uspešno podelila priznanja Občine Grosuplje ob občinskem prazniku v skladu s predpisanim 
postopkom po predhodno izvedenem javnem razpisu in v okviru proračunsko zagotovljenih sredstev. 
 
 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost:  196.161,23  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov 
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu 
  RS, 
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- sprotno ažuriranje spletnega portala občine, 
- sprotno  ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja,  
- ustrezno, zakonito in gospodarno  upravljanje in ravnanje z občinskim premoženjem, 
- ustrezna poraba in razdelitev sredstev za pokroviteljstva in prireditve občine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 Naloge v zvezi z doseganjem dolgoročnih ciljev in izvedbenih ciljev so bile v letu 2018 uspešno realizirane. 
  

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost:  12.727,86  

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, 
občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina, izdelavo in 
vzdrževanje spletnih strani občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Statut občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Objavljanje občinskih predpisov in s tem seznanjanje javnosti o delu občinskih organov, transparentnost in 
odprtost delovanja občinskih organov in uresničevanja pravice do obveščenosti. 
 
Kratkoročni cilji: 
Redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, Župana, Nadzornega odbora in Občinske uprave preko 
medijev.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 
 
Ocena uspeha: 
Občina je v letu 2018 zagotavljala odprto in transparentno delovanje  občinskih organov z rednim objavljanjem 
občinskih predpisov v Uradnem listu RS in z rednim ažuriranjem kataloga informacij javnega značaja, s čimer je 
uspešno uresničevala zastavljene cilje.   
 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost:  31.988,22  

Opis podprograma 

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, 
ki so v interesu občine (prireditve javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja 
z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine Grosuplje, javni pozivi in javni razpisi. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic, otvoritev novih pridobitev v občini 
in drugih dogodkov pomembnih za zavode, društva in neprofitne organizacije, ter povečanje prepoznavnosti 
občine Grosuplje. 
 
Kratkoročni cilji: 
Uspešno izvedene predvidene prireditve občine v okviru planiranih proračunskih sredstev in 
uspešno izveden javni poziv in razdelitev proračunskih sredstev za pokroviteljstva občine.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:   
Višina razdeljenih sredstev glede na vloge na razpis. 
 
Ocena uspeha: 
Uspešno se je izvedlo predvidene prireditve v okviru planiranih proračunskih sredstev, s čimer se je prispevalo k 
ohranitvi spominskih prireditev, obeležiti obletnic..., sodelovalo se je pri pomembnih dogodkih in otvoritvah ter 
sprejemih domačih in tujih delegacij; prav tako pa se je izvedlo javni poziv, na podlagi katerega se je razdelilo 
sredstva za pokroviteljstva občine. 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost:  151.445,15  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim 
premoženjem oz. sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti 
občine Grosuplje. Sredstva na podprogramu se bodo porabila tudi za predvideno upravljanje, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ki niso v njeni uporabi. 
 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Odlok o 
oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Grosuplje, Pogodbe o 
upravljanju poslovnih prostorov v lasti občine, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o 
nepravdnem postopku,  Zakon o upravnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne 
lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Statut občine Grosuplje, Odlok o oddajanju v najem in 
obremenjevanju nepremičnin v lasti občine Grosuplje,  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Grosuplje. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranitve obsega nepremičnin v lasti občine Grosuplje v skladu z interesi in koristmi občine in zaščite interesov 
in koristi v zvezi z zemljišči v lasti občine Grosuplje in z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-
teh.  
 
Kratkoročni cilji: 
- priprava razpisov za oddajo praznih prostorov, 
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem, 
- pobiranje najemnin (obračun, opomini, izterjava), 
- prodaja ali rušitev poslovnih prostorov, katerih vzdrževanje ali obnova je dražja od pričakovanih  donosov, 
  oziroma uporabnosti prostorov, 
- vzdrževanje poslovnih prostorov in nadzor nad namenom in načinom uporabe najemnikov. 
- izvedba planiranih investicijskih vlaganj, 
- gospodarno in transparentno in učinkovito razpolaganje z zemljišči.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
- število rešenih zadev na področju zemljiško knjižnega urejanja zemljišč,  
- višina prihodka od najemnin za poslovne prostore in vzdrževanje poslovnih prostorov v dobrem stanju. 

 
Ocena uspeha: 
Cilji na področju razpolaganja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani. Občina je v skladu z interesi 
in v skladu z veljavno zakonodajo in proračunskimi sredstvi ter načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem 
občine gospodarno in učinkovito razpolagala s premoženjem občine.  
 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost:  1.735.889,70  

Opis področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.  
Področje lokalne samouprava zajema tudi sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali 
drugih oblik povezovanja občin. Zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti 
z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 
regionalni in državni ravni, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo in počitniške objekte. Za 
nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb mora zagotavljati sredstva za plače, materialne stroške, 
računalniško in drugo opremo ter sredstva za delovanje ožjih delov občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih uslužbencih, 
Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine 
Grosuplje, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Državni razvojni program za obdobje 
2014 - 2020. 
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
samouprave 

Vrednost:  11.314,71  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročen cilj glavnega programa je aktivno članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije,  sodelovanje pri 
zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja, učinkovito črpanje evropskih sredstev  in drugih sredstev, 
vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov in povezovanje z ostalimi 
občinami v Sloveniji in izmenjava. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina uspešno sodeluje v članstvu Skupnosti občin Slovenije tako da se udeležuje njihovih predavanj in 
seminarjev in tako dosega cilje s pridobivanjem informacij, znanja in izkušenj. Na področju regionalnega in 
lokalnega razvoja pa se priključuje različnim projektom za črpanje evropskih in drugih sredstev. 
 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost:  3.088,00  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za članstvo v nevladnih institucij lokalne samouprave. Občina 
Grosuplje je članica Skupnosti občin Slovenije, kjer plačuje stroške članarine glede na število prebivalcev. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj, dobrih praks  in skupnega 
delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo.  
 
Kratkoročni cilji: 
Aktivno sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije in udeleževanje strokovnih posvetov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število udeležbe na strokovnih posvetih.  
 
Ocena uspeha: 
Občina je učinkovito dosegla zastavljene cilje v smislu povezovanja občin in posredovanja ustreznih informacij s 
strani skupnosti občin. Se je pa manj aktivno udeleževala strokovnih posvetov, ki jih organizirata obe združenji 
občin. 
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06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost:  8.226,71  

Opis podprograma 

Občina deluje znotraj tega podprograma z aktivnostmi povezovanja v RRA Ljubljanske urbane regije. 
V skladu z veljavno zakonodajo se občine združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena 
območna in regionalna partnerstva, s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega 
območja oz. regije. V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin 
Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, sofinanciranje dejavnosti oziroma izvajanje splošno razvojnih nalog, 
skupnih regijskih razvojnih projektov in ostalih razvojnih projektov, ki jih izvaja RRA LUR. Ljubljansko urbano 
regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te 
raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k 
oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah, 
Zakon o financiranju občin, Statut občine Grosuplje, statuti združenj. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Aktivno sodelovanje občine pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat 
medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva, spodbujanje 
regionalnega razvoja kot enega ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v 
Ljubljanski urbani regiji, celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji, 
povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti in skladnejši regionalni 
razvoj. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotoviti pogoje za delovanje regionalne razvojne agencije in realizacija splošno razvojnih nalog in projektov,  
pridobitev čim več razpoložljivih virov financiranja, partnersko sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in 
državnimi institucijami.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Plačana članarina, število izvedenih nalog in projektov, višina pridobljenih sredstev in dobrih praks, kot 
posledica sodelovanja v teh organizacijah. 
 
Ocena uspeha: 
Občina je gospodarno in učinkovito dosegla zastavljene cilje v smislu povezovanja in sodelovanja v Regionalni 
razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije ter zagotavljanja pogojev za delovanja agencije in realizacije 
razvojnih nalog in projektov. Članarina je bila plačana. 

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

Vrednost:  67.929,42  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. Krajevne skupnosti občine so pravne osebe, vendar 
se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim finančnim 
načrtom posamezna krajevna skupnost samostojno razpolaga.   
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti, 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
- zadovoljstvo krajanov. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Krajevne skupnosti permanentno skrbijo za razvoj ožjih delov občine in se povezujejo z občino pri pripravi in 
izvajanju projektov in tudi pri zapiranju finančne konstrukcije investicij. 
 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost:  67.929,42  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih 
skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, čistilni material in storitve, telefon, 
elektronska pošta, dnevnice, kilometrina, sejnine in plačilo podjemnih pogodb). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut in poslovnik občine Grosuplje 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine, 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
- vzdrževanje domov krajevnih skupnosti. 
 
Kratkoročni cilji: 
- koordinacija med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
- kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, določenih v finančnih načrtih KS. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Realizacija zastavljenih nalog. 
 
Ocene uspeha: 
Naloge so bile zadovoljivo realizirane. Glede na plan so KS dosegle 95% realizacijo planiranih aktivnosti. 
 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost:  1.656.645,57  

Opis glavnega programa 

Ta glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Na podlagi Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave Občine Grosuplje deluje Urad za splošno zadeve, ki opravlja strokovne, 
upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, občinsko volilno komisijo 
ter nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske zadeve, arhiv, glavna 
pisarna) ter premoženjske zadeve. 



49 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih 
nalog upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti,  zagotovitev dobre organiziranosti občinske uprave in 
skupnih občinskih uprav in gospodarna poraba proračunskih sredstev in gospodarno upravljanje s počitniškimi 
objekti ter zagotavljanje kvalitete bivanja v počitniških objektih. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je gospodarno in učinkovito dosegla zastavljene cilje, saj je zagotavljala ustrezno tehnično in delovno 
opremo, skrbela za ustrezno opremljenost prostorov in zagotavljala vzdrževanje službenih vozil v okviru 
proračunskih sredstev, prav tako pa je skrbela za posodobitev informacijske in komunikacijske opreme. 
 
Cilji v smislu strokovnega, učinkovitega in racionalnega izvrševanje nalog skupnih občinskih uprav, 
zagotavljanja ustreznih pogojev dela in opremljenosti, izboljšanje pogojev dela zaposlenih, vzdrževanje vozil in 
računalniške ter druge opreme, je bil doseženi. Zadeve vodene v okviru skupne medobčinske uprave so bili 
opravljene zakonito in pravočasno. Prostori in pogoji za delo so bili ustrezni.  
 
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo nabavljeno novo osebno vozilo, dodatno pisarniško pohištvo 
in računalniška oprema.  
 
V letu 2018 je Medobčinski razvojni center sledil dolgoročnim ciljem zagotavljanja pogojev, ki omogočajo 
kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti. 
 

 
06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost:  1.487.424,23  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave občine Grosuplje. Na podprogramu se tako 
zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, vzdrževanje računalniške in 
druge opreme, investicije v računalniško in drugo opremo in stroške za upravljanje in vzdrževanje počitniških 
objektov.  
 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna 
pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti,  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Uredba o 
upravnem poslovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnem naročanju, Statut 
Občine Grosuplje, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje. 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, pri čemer mora biti 
izvajanje vseh nalog in storitev občinske uprave zakonito in pravočasno, zagotavljanje pogojev za delovanje 
občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za 
delo, ustrezne opremljenosti delovnih prostorov in delovnih sredstev, ter gospodarno ravnanje s počitniškimi 
kapacitetami. 
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Kratkoročni cilji: 
Zagotoviti uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter zagotavljanje pogojev dela ter gospodarno 
upravljanje in nemoteno uporabo počitniških objektov.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Merjenje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev, zasedenost počitniških objektov. 
 
Ocena uspeha: 
Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito in z gospodarno porabo 
sredstev. Poraba proračunskih sredstev za plače in  materialne stroške je bila gospodarna  in učinkovita ter v 
skladu z zakonskimi določbami. Zagotavljalo se je gospodarno ravnanje in vzdrževanje počitniških objektov. 
 
Zadovoljstvo zaposlenih se je odrazilo pri letnih razgovorih, zadovoljstvo občanov pa z evidentiranjem in 
spremljanjem števila pritožb, ki jih v lanskem letu ne beležimo. 
 
 

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

Vrednost:  169.221,34  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje računalniške in druge opreme ter 
službenih vozil. V podprogram se uvrščajo vsi stroški za nakup in vzdrževanje ali najem strojne računalniške 
opreme, nakup pisarniške opreme, nakup ali najem ter vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje ter 
telekomunikacijske opreme, stroški za vzdrževanje službenih vozil, stroški za tekoče vzdrževanje 
komunikacijske opreme, stroški zavarovanja opreme in vozil za potrebe delovanja občinske uprave. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o javnih financah, Statut občine Grosuplje. 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljanje normalnih pogojev za delo zaposlenih, z zagotovitvijo ustrezne tehnične in delovne opreme, 
opremljenost prostorov in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, ohranitev 
uporabne vrednosti opreme, prostorov in vozil. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja 
občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije pa mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, 
da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim 
organom.  
 
Kratkoročni cilji: 
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje računalniške in druge opreme 
ter vozil in s tem izboljšanje pogojev dela, vzdrževana službena vozila in ostala oprema, vzdrževanje in 
zagotavljanje delovanja informacijske in komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave, zadovoljstvo zaposlenih. 
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Ocena uspeha: 
Občina je gospodarno in učinkovito dosegla zastavljene cilje, saj je zagotavljala ustrezno tehnično in delovno 
opremo, skrbela za ustrezno opremljenost prostorov in zagotavljala vzdrževanje službenih vozil v okviru 
proračunskih sredstev, prav tako pa je skrbela za posodobitev informacijske in komunikacijske opreme. 
 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost:  176.093,33  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe  zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. Sredstva tega področja so namenjena za financiranje osnovnega in dopolnilnega 
usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Grosuplje 
sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in 
reševanje, zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, sredstva za dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev, 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, sredstva iz 
naslova požarne takse. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Načrti zaščite in 
reševanja in podzakonski predpisi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč, Zakon o lokalni samoupravi. 
 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost:  176.093,33  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programom varstva pred požarom. 
 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje, zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter zviševanje ravni reševalnih storitev. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj se vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za 
usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite ter štaba civilne zaščite. 
Posledično so uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno 
organizira akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic 
nesreč. 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost:  671,33  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za  organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za stroške operativnega delovanja enot in služb civilne 
zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih 
dogodkov, za stroške vzdrževanja javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in 
drugih nesreč in za nakup zaščitno reševalne opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja ter sredstva zvez.  
  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gasilstvu, Pravilnik o evidenci, 
razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Resolucija o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrti zaščite in reševanja. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zaščita in varnost občanov, kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot 
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter preprečevati, odpravljati nevarnosti in pravočasno 
ukrepati ob nesrečah.  
 
Kratkoročni cilji: 
Spremljati nevarnosti, obveščati prebivalce o nevarnosti, izvajati zaščitne ukrepe, razvijati osebne in  vzajemne 
zaščite, izdelati ocene ogroženosti, izdelati načrte zaščite in reševanja, organizirati, opremiti,  usposobiti in 
pripraviti občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč, sanirati posledice nesreč. 
  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število izdelanih načrtov zaščite in reševanja, opremljenost in usposobljenost štaba civilne zaščite in ekip, ki 
delujejo v sistemu zaščite in reševanja. 
 
Ocena uspeha: 
Zastavljeni cilji so realizirani, saj občina zagotavlja ustrezna sredstva za usposabljanje in opremljenost  enot za 
zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter sredstva za delovanje štaba civilne zaščite in tudi sredstva 
za primer ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
 

 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost:  175.422,00  

Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja javne gasilske službe v občini -  stroški dejavnosti 
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in 
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gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo in 
stroški zavarovanja operativnih gasilskih ekip.  
 

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, Nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč, Zakon o javnem naročanju.  
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja 
in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.  
 
Kratkoročni cilji: 
Financiranje, opremljanje in usposabljanje gasilske službe v občini z namenom izboljšanja pripravljenosti 
reševanja in pomoči ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Opremljenost gasilskih društev, gasilskih domov, vozil in opreme. 
 
Ocena uspeha: 
Cilji so bili doseženi na področju financiranja, usposabljanja in opremljenosti gasilske službe, gasilskih domov 
in zavarovanja gasilskih ekip v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru proračunskih sredstev in s tem 
zagotavljanje učinkovitega sistema za zaščito in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
 
 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost:  6.892,23  

Opis področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa. Občinski program varnosti. 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost:  6.892,23  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za 
obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje preventivnih 
aktivnosti na tem področju. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh 
udeležencev cestnega prometa. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Kazalci:  
- število naprav za nadzor prometa 

Ocena uspeha: 
Občina je med letom nadzorovala promet na različnih lokacijah in sicer s tremi stacionarnimi in eno mobilno 
enoto za merjenje hitrosti v prometu. Izvedenih je bilo 55 radarskih meritev. 
 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost:  6.892,23  

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v Občini Grosuplje, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za 
dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih 
aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih 
aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi 
subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je 
sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj 
prometnih nezgod.  
 
Kratkoročni cilji: 
Organizacija preventivnih aktivnosti, v katre bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in 
dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Čim večje število vključenih mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih 
aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. 
 
Ocena uspeha: 
V preventivne aktivnosti smo vključevali ciljne skupne in sicer otroke v vrtcih, učence v osnovnih šolah in ostale 
skupine udeležencev cestnega prometa. Skupaj z Agencijo RS za varnost prometa smo v smislu načrtovanega in 
koordiniranega dela sodelovali na najbolj problematičnih področjih: hitrost, alkohol, varnost pešcev ter uporaba 
varnostnega pasu. 
  
Pri izvajanju aktivnosti so poleg občinskega SPV-ja sodelovale osnovne šole, predstavniki Policijske postaje 
Grosuplje in medobčinsko redarstvo in širša javnost. Izvedene so bile aktivnosti iz naslova preventivnih akcij: 
dan brez avtomobila, Grosuplje v jeseni, hitrost, kaj veš o prometu, kolesar, mobitel, motorist, nivojski prehodi, 
pasavček, pešec - bodi viden bodi previden, starejši vozniki, teden mobilnosti, varne šolske poti, varnostni pas, 
začetek šolskega leta. 
 
Poleg že treh nameščenih prikazovalnikov hitrosti za spremljanje hitrosti na izpostavljenih problematičnih 
lokacijah/ na območju OŠ Šmarje Sap, OŠ Brinje in OŠ Louisa Adamiča, smo prikazovalnik v letu 2018 
namestili še ob regionalne cesti na območju vstopa v Grosuplje iz smeri Velikega Mlačevega. Vse podatke se 
dnevno lahko spremlja na spletni strani občine. di za ta prikazovalnik smo se javili na razpis in pridobili 
nepovratna sredstva. 
 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost:  23.414,42  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe  zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-  Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
-  Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
-  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
-  Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
-  Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
-  Program Javna dela za posamezno leto 
-  Pravilnik o financiranju javnih del. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost:  23.414,42  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in 
kmetijskih). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje zaposljivosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je v preteklem letu podprla prijave izvajalcev na razpisu javnih del kot naročnik s sofinanciranjem 
zaposlitev oz. zagotovitvijo javnega interesa programa. Osem prijav, šestih izvajalcev, je bilo uspešnih, program 
zaposlitev pa v celoti realiziran v predvideni vsebini in obsegu.  
Število zaposlenih prek javnih del : 8. 
 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost:  23.414,42  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za povečanje zaposljivosti preko lokalnih zaposlitvenih 
programov, tj. 
sofinanciranje programov (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in 
vajencev. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Proračun občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo, 
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter 
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 
 
Kratkoročni cilji: 
Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela, preko javnih del. 
 
Ocena uspeha: 
Občina je v preteklem letu podprla prijave izvajalcev na razpisu javnih del kot naročnik s sofinanciranjem 
zaposlitev oz. zagotovitvijo javnega interesa programa, s ciljem povečati zaposljivost tistih skupin občanov, ki 
delo težje najdejo. Število zaposlenih prek javnih del je bilo 8. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost:  227.616,00  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v podporo in sofinanciranje ukrepov 
za prestrukturiranje kmetijstva in povišanje uspešnosti kmetijskih gospodarstev, v ohranjanje poseljenost 
podeželja, sofinanciranje programov za zmanjšanje negativnega vpliva kmetijstva na okolje ter ohranjanje 
kulturne krajine.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o dodeljevanju pomoči  za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijska in podeželja v Občini Grosuplje, Uredba Komisije (EU) št. 702/2014), Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013) - de minimis, Program razvoja podeželja RS za novo obdobje, Zakon o gozdovih, 
Zakon o zaščiti živali. 
 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost:  162.791,80  

Opis glavnega programa 

Ta program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. Naloge na tem področju so predvsem: 
- s prestrukturiranjem kmetijstva izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, 
- povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva, 
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno 
              upravljanje, 
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju, 
- vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, povečati lokalno samooskrbo v zavodih (vrtci, 
šole in tržnica),  povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva, povečanje obsega ekološke in 
integrirane pridelave. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izveden javni razpis na področju kmetijstva za dodelitev sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva, urejanje 
kmetijskih zemljišč in sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva, izbira izvajalca izobraževanj na 
področju kmetijstva, izvajalca za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gatina in dodeljena 
odškodnina za izpad pridelka v povezavi z odlokom o naravnem rezervatu Bičje. 
 
 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost:  31.054,20  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje 
živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01), Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne25.6.2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive  z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 i 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL l št. 193 z dne 01.07.2014 
(državne pomoči po skupinskih izjemah), Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.203 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis«  (UL L 253 z dne 24.12.2013, Uredba 
o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis". 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine. 
 
Kratkoročni cilji: 
Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Uspešno izveden javni razpis in namenska poraba razpisanih proračunskih sredstev. 
Izveden javni razpis na področju kmetijstva.  
 
Ocena uspeha: 
Sredstva so bila dodeljena 13 prosilcev za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Prosilcem so se sofinancirale 
strojne ure in material za ureditev pašnika. Za naložbe v opremo, objekte in mehanizacijo so bila sredstva 
dodeljena 17-im od skupno 31-ih prosilcev. Sredstva so bila namenjena nakupu kmetijske mehanizacije (traktor, 
mulčer, gozdarski vitel, obračalnik, škropilnica, balirka, cisterna za gnojevko,…), naložbi v opremo (silos za 
žito, čebelji panji, mešalnik za gnojevko, pomivalni stroj za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmet. 
gospodarstvu,..) ter naložbam v objekte (izpust za govedo, dokumentacija za gradnjo hleva,..). 
 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost:  28.318,68  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških 
središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, 
domača obrt, itd.), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Grosuplje za programsko obdobje 2014-2020, Program razvoja podeželja RS za novo 
obdobje, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali. 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine. 
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Kratkoročni cilji: 
Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Uspešno izveden javni razpis. 
 
Ocena uspeha: 
Izveden je bil javni razpis za delovanje društev na področju kmetijstva. Sredstva za sofinanciranje delovanja in 
izvedbo različnih projektov je pridobilo 9 društev, ki so izvedla skupno 29 različnih projektov. 
  
 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost:  103.418,92  

Opis podprograma 

Program obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, izvajanje agromelioracijskih in komasacijskih 
del. V ta program štejemo tudi odškodnine na področju kmetijstva, ki se tičejo predvsem povračila za izpad 
prihodka zaradi zaščitenih območij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini   Grosuplje za programsko obdobje 2014-2020, Program 
razvoja podeželja RS za novo obdobje, Zakon o gozdovih. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je ureditev kmetijskih zemljišč, da ne bo pretiranega zaraščanja površin, podpiramo urejeno 
kulturno krajino in omogočamo lažjo strojno obdelavo zemljišč. 
 
Kratkoročni cilji: 
Uspešno izvedena agromelioracija in komasacija Gatina ter priprava javnega razpisa. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Izvedena agromelioracija skladno s terminskim planom. Izveden javni razpis za dodelitev sredstev s področja 
kmetijstva. 
 
Ocena uspeha: 
Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč. Sredstva je prejelo 13 prosilcev. Iz 
sredstev proračuna so se sofinancirale strojne ure in material za ureditev pašnika. Sredstva so bila namenjena 
tudi izplačilu odškodnine na območju naravnega rezervata Bičje (zavarovano območje) zaradi izpada pridelka 
prve košnje v skladu z Odlokom o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za 
naravni rezervat (Ur. list RS, št. 23/97). Sredstva so bila nakazana enemu prosilcu na podlagi dokazila o plačilu 
nakupa krme. Sredstva so se namenila pripravi dokumentacije, ki je podlaga za poročanje o doseganju ciljev 
projektov komasacije in agromelioracije Mlačevo, ki sta bili že zaključeni pred leti in za izvedbo katerih je 
občine pred leti pridobila EU sredstva.  
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Izvajati se je pričel projekt Agromelioracije na komasacijskem območju Gatina. Sredstva so se v preteklem letu 
namenila za izvedbo komasacijskih del, ki pa še niso v celoti zaključena. 
 

 
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost:  19.850,05  

Opis glavnega programa 

Ta program  vključuje sredstva za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v 
kmetijstvu, sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni in v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotovi 
delovanje zavetišč za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

-zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in zmanjšati 
  število zapuščenih živali, 
- pomoč pri zagotavljanju boljše izobraženosti in usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izveden javni razpis za sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških živali ter izbrana izvajalca oskrbe 
zapuščenih živali in izvedbe izobraževanj in usposabljanj nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih 
družinskih članov. 
 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Vrednost:  6.815,01  

Opis podprograma 

Ključne naloge podprograma so zagotovitev izobraževanja za lastnike kmetij, njihove člane in lastnike gozdov. 
Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju. Sredstva se bodo dodeljevala izvajalcem pomoči na podlagi javnega razpisa. Izvajali se bodo programi 
za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij reje živali, uporabe travne ruše in različnih informacijskih 
poti za potrebe kmetij, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje naravi prijazne pridelave zelenjave 
in poljščin in razvoja podjetniških idej na podeželju. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grosuplje v programskem obdobju 2014-2020, Program 
razvoja podeželja RS za novo obdobje, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali. 
 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je povečanje znanja kmetov na področju reje živali, informacijskih poti za potrebe kmetij, 
povečanje pridelka, spodbujanje okolju prijazne pridelave, razvoj podjetniških idej, dviga kakovosti življenja 
žensk na podeželju, spodbujanje gostinske in nočitvene zmogljivosti na kmetijah. 
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Kratkoročni cilji: 
Zagotoviti izobraževanje na področju kmetijstva in gozdarstva ter svetovanje pri preusmeritvah kmetij ali 
registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število udeležencev na seminarjih in delavnicah v primerjavi s številom nosilcev kmetijskih gospodarstev. 
 
Ocena uspeha: 
Sredstva so bila namenjena subvencioniranju storitve izobraževanj in usposabljanj nosilcev kmetijskih 
gospodarstev ali družinskih  članov. Sredstva so bila nakazana izvajalcu storitve, ki je bil izbran skladno z ZJN. 
Izobraževanja so bila izvedena na sledečih strokovnih področjih: sadjarstvo in zelenjadarstvo (nasadi sadja - 
tehnološko svetovanje, predavanje in prikazi),  živinoreja (selekcija živali, sestava krmnih obrokov, pitanje 
goveda, preurejanje in novogradnja hlevov,..), poljedelstvo (kolobar na njivskih površinah, uvajanje alternativnih 
poljščin,…). Predavanj, prikazov in izobraževanj se je skupno udeležilo 87 slušateljev. 
 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost:  13.035,04  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so 
ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo 
zapuščenih živali. Občina v okviru tega programa sofinancira tudi kastracijo in sterilizacijo živali. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, 
- zmanjšati število zapuščenih živali (sterilizacija in kastracija živali). 
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali z območja občine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število steriliziranih oz. kastriranih zapuščenih mačk in psov, 
- število oskrbljenih zapuščenih živali. 
 
Ocena uspeha: 
Izvajala se je oskrba zapuščenih živali, za katere mora v skladu z veljavno zakonodajo poskrbeti lokalna 
skupnost. Za izvajanje storitve je bila sklenjena pogodbo z izvajalcem storitve, ki je oskrbel skupno 60 
zapuščenih živali (26 psov in 34 mačk).   
 
Sredstva so bila namenjena tudi preprečevanju nekontroliranega razploda živali. Izvedene je bil javni razpis za 
sofinanciranje kastracije in sterilizacije lastniških psov in mačk. Sredstva za sofinanciranje posega na živalih je 
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pridobilo skupno 50 prosilcev, katerim se je poseg sofinanciral do 40% zneska storitve oz. v višini omejitev iz 
razpisa. 
 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost:  44.974,15  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture - gozdne ceste in gozdne vlake. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 
proizvodnih funkcij in zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste). 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Rekonstruirane so bile nekatere gozdne vlake. 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost:  44.974,15  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 
 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 
 
 
Kratkoročni cilji: 
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v skladu s sprejetim proračunom občine 
Grosuplje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Realizacija proračunskih sredstev za te namene. 
 
Ocena uspeha: 
V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev smo v letu 2018 skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest v 
zasebnih in državnih gozdovih, ki ga je izdelal Zavod za Gozdove Slovenije, Krajevna enota Škofljica, na 
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gozdnih cestah izvedli vzdrževalna dela. Del sredstev je bilo namenjenih za vzdrževalna dela po poškodbah cest 
po vetrolomu, del pa za vsakoletna redna vzdrževalna dela. Skupna vrednost del je znašala 27.350 EUR. 
Realizacija plana je znašala 99%. 
 
Rekonstrukcija gozdnih vlak na območju občine je potekala delno preko javnega razpisa za lastnike gozdov. Ti 
so pridobili sredstva v višini 50% upravičenih stroškov (sofinanciranja strojnih ur) oz. največ 400 EUR. Sredstva 
so prejeli štirje prosilcev, skupna dolžina urejenih gozdnih vlak v lasti fizičnih oseb je cca 750 m. Za vlake, ki so 
javno dobro, je podal predlog za urejanje Zavod za gozdove Slovenije.  Izvajalec del je bil izbran po ZJN. 
Rekonstrukcijska dela (razširitve, ureditev odvodnjavanja, odstranjevanje skal, ureditev obračališča,..) so bila 
izvedena na sedmih vlakah v skupni dolžini 3,4 km, nadzor nad izvedbo del je vršil Zavod za gozdove Slovenije. 
Skupna dolžina obnovljenih gozdnih vlak je cca 4,5 km. 
 
 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Vrednost:  29.865,21  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu. 
 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 

Vrednost:  29.865,21  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nemotena oskrba z električno energijo. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri rebalansu 2 cilji in kazalci niso bili usklajeni s spremembo obsega del. Realizacije naloge ni bilo, ker do 
konca leta 2018 investitorji niso izkazali potreb po gradnji nizkonapetostnih priključkov na območju ZN, prav 
tako pa tudi nista bili preurejeni kotlovnici, saj še niso bili izpolnjeni dobavni pogoji za prehod na zemeljski plin. 
 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Vrednost:  29.865,21  

Opis podprograma 

Oskrba z električno energijo v obliki izgradnje nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov na območju 
zazidalnih načrtov TOC III in Dvori IV je obveza Občine Grosuplje po določilih Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III (Ur. list  RS, št. 46/2016) in Odloka o programu opremljanja 
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stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV (Ur. list  RS, št. 46/2016).  Obvezno mora občina voditi tudi 
energetsko knjigovodstvo, svetovanje in upravljanje. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III, Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV, Energetski zakon. 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Opremiti območja urejanja skladno s sprejeti programi opremljanja.   
Priprava potrebnih poročil ter izvedba ukrepov za smotrnejšo rabo energentov in ohranjanja narave. 
 
Kratkoročni cilji: 
Izvedba vseh priključkov glede na izkazane potrebe investitorjev. Zagotavljanje ustreznih programov poročil in 
priprava ukrepov s področja energetike 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov glede na potrebe investitorjev, 
- število ukrepov s področja zmanjševanja porabe energije. 
 
Ocena uspeha: 
Pri rebalansu 2 cilji in kazalci niso bili usklajeni s spremembo obsega postavke. Investitorji v preteklem letu niso 
izkazali potreb po gradnji nizkonapetostnih priključkov. 
 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Vrednost:  0,00  

Opis podprograma 

Oskrba s toploto je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o s oskrbi s 
toploto in splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje 
(Ur. list RS, št. 1/2005) in Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem  v Občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 80/2017). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, Energetski zakon, Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje, Odlok o s oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo 
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje, Sistemska obratovalna navodila za 
distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem  v Občini 
Grosuplje, Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne odjemalce, Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Grosuplje, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Priprava podlag za izboljšave sistema ter za menjavo energenta v glavnih kotlovnicah. Z rastjo cen energentov 
postaja zemeljski plin pomemben vir energije za ogrevanje objektov.  
Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje nalog in ciljev Lokalnega energetskega koncepta. 
 
Kratkoročni cilji: 
Obnova cevovoda na Kadunčevi cesti in priključitev kotlovnic na zemeljski plin. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Obnova 30 m cevovoda na Kadunčevi cesti in priključitev kotlovnic na zemeljski plin. 
 
Ocena uspeha: 
Pri rebalansu 2 cilji in kazalci niso bili usklajeni s spremembo obsega del. Realizacije naloge ni bilo, ker do 
konca leta 2018 še niso bili izpolnjeni dobavni pogoji za prehod na zemeljski plin. 
 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Vrednost:  3.890.264,69  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost:  3.868.560,72  

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinskih cest, 
pa tudi površin za pešce, kolesarje in mirujoči promet, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, cestne 
razsvetljave, tako ob občinskih cestah kot ob državnih. Program pa vključuje tudi izvedbo vseh potrebnih 
aktivnosti za spodbujanje na trajnostno naravnane energetsko učinkovite in čistejše prevoze.  
 
Gradnja in vzdrževanje javnih cest je v javnem interesu. Javne ceste se načrtujejo, projektirajo in vzdržujejo na 
način in pod pogoji, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo 
objektov.  
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji prometa in prometne infrastrukture sledijo ciljem skladnega in trajnostnega razvoja občine 
oziroma trajnostnemu razvoju Slovenije: 
- ohranjanje cestnega omrežja in izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti, 
- izboljšanje pogojev za bivanje in vplivov na okolje ter ohranjanje narave, 
- boljše in hitrejše dostopanje do naselij, občin in regij, 
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- omogočanje razvoja občine in širše regije, 
- vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe z izgradnjo 
   območja parkiranja  ter s tem prebivalcem ponuditi možnost za prestopanje iz osebnih vozil na trajnostno 
   naravnane energetsko učinkovite in čistejše prevoze. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Rekonstruirane so bile nekatere poljske poti. 
 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost:  1.352.001,02  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se izvajajo vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v stanju, ki 
zagotavljajo varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta, upravljanje in 
tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture-pločniki, kolesarske poti ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih 
in drugih nesrečah.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah,  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah, Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje, Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah in ureditvi 
cestnega prometa v Občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izvajanje programa vzdrževanja in ohranjanja realne vrednosti cestne infrastrukture.  
 
Kratkoročni cilji: 
- redno vzdrževanje občinskih cest, 
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa, 
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- realizacija sprejetega proračuna, 
- urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa, 
- priprava dokumentacije za zastavljene projekte kolesarskih povezav. 
 
Ocena uspeha: 
Skladno s sklenjenimi pogodbami smo mesečno poravnavali stroške rednega letnega vzdrževanja ter izvajanja 
zimske službe na lokalnih cestah na celotnem območju občine ter ulicah, pločnikih in javnih površinah v mestu 
Grosuplje in naselju Šmarje Sap. Ceste so bile vse dni v letu prevozne. Realizacija na podprogramu je bila 97 %.. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost:  1.576.993,85  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se izvajajo investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, ki 
obsegajo izvedbo del v območju javne ceste. Vsebujejo izvedbo izboljšav povezanih z varnostjo javne ceste in 
izvedbo rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost posameznih delov, obseg 
napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah,  Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju 
prostora, Obligacijski zakonik, Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Pravilnik za 
izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Odlok o občinskih 
cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje ter drugi izvedbeni akti. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izboljšave javnih cest povezane z varnostjo. 
 
Kratkoročni cilji: 
- obnova, modernizacija ter rekonstrukcija obstoječega cestnega omrežja z dograditvijo površin in prehodov za 
  pešce, kolesarje in mirujoči promet, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave,  
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s prostorskim načrtovanjem in finančnimi možnostmi. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- dolžina obnovljenih in novozgrajenih cest  in 
- realizacija sprejetega proračuna. 
 
Ocena uspeha: 
V letu 2018 je bila zaključena ena najpomembnejših investicij na področju cestne infrastrukture v naši občini. 
Prometu je bila predana nova prometnica ki z nadvozom Brezje preko železniške proge povezuje Adamičevo in 
Kadunčevo cesto. Sočasno pa je bil za motorni promet ukinjen najnevarnejši nivojski prehod v naši občini. Na 
pobudo občine pa smo ga uredili za pešca in kolesarja do izgradnje podhoda v okviru gradnje širitve železniške 
postaje Grosuplje. Ministrstvo za infrastrukturo naj bi z deli pričelo v začetku leta 2020. V sklopu širitve 
železniške postaje je predvidena tudi rušitev obstoječega nadvoza na Taborski cesti in izgradnja novega. Za 
predvidene ureditve je med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Grosuplje sklenjen sporazum o 
sofinanciranju. V izdelavi je izvedbena projektna dokumentacija in pridobivanje potrebnih zemljišč. 
 
Iz naslova investicijskega vzdrževanja obstoječega cestnega omrežja pa smo v letu 2018 uredili odsek lokalne 
ceste od Velikega Mlačevega do Žalne, odsek lokalne ceste med Gabrjem in Veliko Ilovo Goro; vozišče lokalne 
ceste med Grosupljem in vodotokom Bičje, odsek Industrijske ceste. Uredili so se tudi krajši odseki javnih poti v 
naselju Cerovo, Čušperk, Žalna, na Selih ter Gatini in v Šmarju Sap. V Grosupljem so se delno obnovile ulice v 
sklopu gradnje infrastrukturnih vodov in sicer Pod gozdom cesta II, cesta v Rožni dolini, Obrtniška in Stranski 
cesta II, del ceste v Brinju. Urejen je bil tudi pločnik ob lokalni cesti proti Polici na območju krožišča Logo. 
 
Na podlagi plana proračuna pa  je bilo naročenih in izdelanih več načrtov za izvedbo investicijskih vzdrževalnih 
del in vzdrževalnih del v javno korist za predvidene izvedbe v naslednjih letih: ureditev krožnega križišča v 
Sončnih Dvorih in v križišču občinskih cest Pod gozdom; ureditev prometno varnega priključka javne poti na LC 
v Škocjanu, izgradnjo pločnika na Polici. 
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V tem letu je bila izdelana tudi Idejna zasnova kolesarskega omrežja v občini Grosuplje. Za ureditev kolesarskih 
povezav: Grosuplje - Veliko Mlačevo,  Grosuplje - Spodnja Slivnica, Grosuplje - Cikava smo uspešno pripravili 
dokumentacijo za pridobitev EU sredstev. Pričeli smo z izdelavo izvedbene dokumentacije in z izvajanjem vseh 
potrebnih aktivnosti za oddajo vlog za črpanje sredstev iz naslova spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti. 
 
Dolžina obnovljenih in novozgrajenih občinskih cest: obnovljenih cest 3827 m, novozgrajenih 412 m. 
Realizacija plana je znašala 85 %. Do odstopanj je prišlo zaradi ocene stroškov in pa stroškov dejanske izvedbe. 
 
Rekonstrukcija poljskih poti na območju občine je potekala po prednostnem seznamu posameznih krajevnih 
skupnosti. Vzdrževalna dela so obsegala utrjevanje vozišča in zasipavanje udarnih jam ter razširitve na delih, na 
katerih je bil dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo otežen. Izvajalec del je bil izbran po ZJN. Rekonstrukcijska 
dela so bila izvedena na dvanajstih poljskih poteh v skupni dolžini 3 - 4 km, nadzor nad izvedbo del so vršile 
posamezne KS.  
 
 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost:  388.007,33  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavlja gradnja in vzdrževanje  prometne signalizacije, avtobusnih postajališč 
(postajališča, nadstrešnice), urbanomat, kategorizacija cest - banka cestnih podatkov. Program pa vključuje tudi 
sofinanciranje javne linije prevoza potnikov v medkrajevnem prometu na relaciji Ljubljana - Grosuplje - 
Ljubljana, linije  3 G. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Uredba o 
merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje.  
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izvajanje ukrepov s področja gradnje in vzdrževanja  prometne signalizacije, avtobusnih postajališč (postajališča, 
nadstrešnice), skrb za delovanje urbanomata, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih 
cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov. 
 
Kratkoročni cilji: 
- gradnja, upravljanje in vzdrževanje prometne signalizacije, 
- gradnja, upravljanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
- vzpostavitev trajnostno naravnane energetsko učinkovite in čistejše prevoze. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- dolžina kategoriziranih občinskih cest v km po Odloku o kategorizaciji, 
- realizacija sprejetega proračuna. 
 
Ocena uspeha: 
Iz naslova urejanje cestnega prometa smo financirali vzdrževanje talne signalizacije na občinskih cestah 
predvsem v mestu Grosuplje in na odsekih cest ob podružničnih šolah. Financirali smo postavitev nekaterih 
novih prometnih znakov ter zamenjavo dotrajanih, poškodovanih kot tudi manjkajočih prometnih znakov. 
Uredili smo novo avtobusno postajališče v Hrastju, ter redno vzdrževali avtobusna postajališča - nadstrešnice po 
celotni občini in plačali stroške delovanja urbanomata. S spremembami, ki so se na cestah zgodile v preteklem 
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letu je bila ažurirana Banka cestnih podatkov, ki je bila posredovana na Direkcijo RS za infrastrukturo. Dolžina 
kategoriziranih cest je ostala nespremenjena.  Realizacija vseh aktivnosti na podprogramu je bila 81%. 
 
Izdelan je elaborat namestitve neprometne usmerjevalne signalizacije na območju občine, ki je še v potrjevanju 
pristojnih inštitucij. Elaborat  bo osnova za izvedbo in nameščanje neprometne usmerjevalne signalizacije, 
usklajene s področno zakonodajo. 

 
13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost:  436.719,64  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- 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. 
 
Kratkoročni cilji: 
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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število zamenjanih starih svetilk z varčnimi in učinkovitejšimi. 
 
Ocena uspeha: 
Z rednim mesečnim vzdrževanjem in letnim investicijskem vzdrževanjem in obnovami ohranjamo osvetljenost 
skladno z evropskimi usmeritvami. Le te se seveda upoštevajo tudi pri novih investicijah. 
 
Od 2.544 svetilk v naši občini jih sodi v kategorijo neustrezne 111, v to kategorijo sodijo tudi osvetlitve cerkva, 
kapelic, linijske svetilke in podobno, pri katerih menjave niso mogoče. Od 111 jih je mogoče menjati 17. V letu 
2018 nismo menjali neustreznih svetilk.  
 
 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost:  114.838,88  

Opis podprograma 

V okviru tega programa so planirana sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest. Sredstva zagotavljata 
Republika Slovenija in občina. Sofinanciranje in ureditev medsebojnih obveznosti se za vsak projekt uredi s 
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posebno pogodbo. Gradnjo prometnih površin, objektov in naprav ob državni cesti ter ureditev prehodov za 
pešce v naselju, ki so potrebni zaradi pretočnosti in varnosti državne ceste, financira oziroma sofinancira občina. 
V območju naselja občina praviloma financira ureditev površin za pešce in kolesarje ter mirujočega prometa, 
avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, cestne razsvetljave in semaforjev. Mesečno plačuje tudi stroške 
oskrbe z električno energijo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju 
prostora, Obligacijski zakonik, Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Pravilnik za 
izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah ter drugi izvedbeni 
akti. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izboljšave državnih cest povezane z varnostjo. 
 
Kratkoročni cilji: 
- obnova, modernizacija ter rekonstrukcija obstoječega cestnega omrežja z dograditvijo površin in 
              prehodov za pešce, kolesarje in mirujoči promet, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, semaforjev, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s prostorskim načrtovanjem in finančnimi možnostmi 
              obeh financerjev. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- dolžina posameznih urejenih površin   in 
- realizacija sprejetega proračuna. 
 
Ocena uspeha: 
V letu 2018 smo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo na podlagi sklenjenega sporazuma rekonstruirali del 
regionalne ceste skozi Veliko Račno v dolžini cca 443m. Rekonstrukcija je zajemala obnovo vozišča in 
dograditev hodnika za pešce ter ureditev cestne razsvetljave. 
 
Za predvidene investicije na območju državnih cest v naslednjih letih pa je bila izdelana oziroma je še v teku 
izvedbena dokumentacija in sicer za ureditev površin za pešce od Grosuplja do Spodnjega Blata, od Grosuplja do 
Velikega Mlačevega, Lobčka in Plešivice, skozi Mali Vrh, Čušperk in za ureditev prehoda za pešce na Cikavi. 
Na nekaterih območjih regionalnih cest je predvidena ureditev kolesarski povezav in pridobitev EU sredstev. V 
letu 2018 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti in se bodo nadaljevale tudi v naslednjih letih. 
Skozi vse leto pa smo sodelovali tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo za ureditev križišča Ceste na Krko in 
Župančičeve ceste v krožno križišče. Prav tako tudi za ureditev priključka regionalne ceste za Veliko Račno na 
Velikem Mlačevem v krožno križišče. Izvajali in usklajevali pa smo tudi vse aktivnosti za  rekonstrukcijo 
Adamičeve ceste za katero je izdelan izvedbeni načrt. 
 
Urejene so bile površine za pešce v dolžini 443 m vključno z obnovo vozišča v Veliki Račni. Realizacija 
sprejetega proračuna je 41%. Do razlike je prišlo zaradi usklajevanja investicij v državnem in občinskem 
proračunu. Gradnja površin za pešce skozi naselje Mali Vrh je prestavljena v leto 2019. Planirana sredstva iz leta 
2018 se prenesejo v leto 2019. 
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1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost:  21.703,97  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vlaganja v javno internetno WI-Fi omrežje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Omogočiti občanom na območju Grosuplja in Šmarja -Sapa hiter dostop do interneta.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj se občanom na območju naselij Grosuplje in Šmarje Sap omogoča dostop do WI-FI 
omrežja in s tem do interneta.  
 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost:  21.703,97  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za vzpostavitev  in vzdrževanje dostopkovnih točk brezžičnega omrežja WI-Fi. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Grosuplje, proračun občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je zagotoviti čim večjemu število občanov dostop do brezžičnega omrežja Wi- Fi oz. do hitrega 
interneta ter zagotovitev kakovostnega signala Wi- Fi. 
 
Kratkoročni cilji: 
Ohranitev vseh dostopkovnih točk za brezžično omrežje Wi- Fi.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število dostopkovnih točk. 
 
Ocena uspeha: 
Cilji so bili doseženi. Občanom na območju naselij Grosuplje in Šmarje Sap se zagotavlja signal do WI-FI 
omrežja, prav tako se skrbi za pokritost in vzdrževanje brezžičnega omrežja na dostopkovnih točkah.  
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14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost:  179.810,39  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, 
Dolgoročni občinski strateški načrt 2015-2020 Občine Grosuplje. 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost:  40.876,16  

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo ukrepov s katerimi se zagotavlja boljša učinkovitost in 
  strokovnost enot malega gospodarstva, 
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Vključenost enot malega gospodarstva v izobraževalne dejavnosti in usposabljanja  
 
 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost:  40.876,16  

Opis podprograma 

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o 
spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Grosuplje za programsko obdobje 2014 – 2020, Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma povečati gospodarsko rast 
in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju. 
 
Kratkoročni cilji: 
Uspešna izvedba razpisa za zagotavljanje tehnične podpore in sicer za sofinanciranje izobraževanj in 
usposabljanj, svetovanj in informiranj na področju malega gospodarstva. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalnik:  
Število udeležencev in število izobraževanj vsaj na nivoju preteklega leta. 
 
Ocena uspeha: 
Objavljen je bil javni razpis za dodelitev pomoči enotam malega gospodarstva v obliki subvencionirane storitve 
za ukrep izobraževanj in usposabljanj iz različnih področij (tuji jeziki, računalniška znanja, odnosi med 
zaposlenimi, bonton, iskanje tržišč, sodobna spletna orodja,….) ter ukrep svetovanj in informiranj (poslovno in 
pravno svetovanje podjetniški populaciji, zastopanje podjetniške populacije ter sodelovanje z drugimi 
inštitucijami, individualna pomoč oz. svetovanje enotam malega gospodarstva). Izvedenih je bilo skupno 17 
različnih izobraževanj in delavnic, katerih se je udeležilo skupaj 177 slušateljev  iz različnih gospodarskih 
subjektov ter izvedenih 350 svetovanj. 
 
Posamezne enote malega gospodarstva so se predstavile na sejmu MOS in lokalni prireditvi, ažuriran in 
posodobljen je spletni katalog ponudnikov s področja gospodarstva. 
 
 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost:  138.934,23  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- prepoznavnost občine v državnem in EU merilu, 
- uvajanje novih turističnih produktov, 
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, 
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Promocija Občine Grosuplje na sejmu Alpe –Adria Turizem in prosti čas, izveden je bil tradicionalni Maraton 
treh občin, promocija ponudbe na tradicionalnem sejmu Grosuplje v jeseni. Sodelovanje s sosednjimi občinami v 
lokalni akcijski skupini in promocija naravne in kulturne dediščine v zavodu Turizem Ljubljana. 
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14039001 - Promocija občine 

Vrednost:  34.304,56  

Opis podprograma 

Med promocije občine štejemo promocijske prireditve (na primer sodelovanje občine na sejmih), ter druge 
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice in drugi promocijski material). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o spodbujanju turizma, Občinski prostorski načrt, Odlok o grbu Občine 
Grosuplje, Odlok o zastavi Občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljanje promocijskega materiala. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotavljanje promocijskega materiala občine. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Pokritost s promocijskim materialom. 
 
Ocena uspeha: 
Izvedene so bile priprave, tisk in nakup promocijskih materialov za potrebe občine ter plačilo letne članarine v 
lokalni akcijski skupini, ki je namenjena pokritju tekočih stroškov in stroškov upravljanja LAS ter pomoči pri 
pripravi projektov na pozive za dodelitev sredstev.  
 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost:  104.629,67  

Opis podprograma 

Na podprogramu se zagotavlja spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev ter 
drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture 
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti in delovanje Zavoda 
za turizem in promocijo Grosuplje ter Občinskega turističnega informacijskega centra. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- uvajanje novih turističnih produktov, 
- povečevanje prepoznavnosti območja Občine kot turističnega območja. 
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Kratkoročni cilji: 
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število izdanih turističnih publikacij, 
- število turističnih prireditev, 
- število udeležencev na turističnih vodenjih. 
 
Ocena uspeha: 
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje  delovanja in izvedbo projektov izvajalcev  na področju turizma v 
občini. Sredstva je pridobilo devet izvajalcev za izvedbo skupno 33 projektov ter za urejanje skupno 6 turističnih 
točk v občini. Na Radenskem polju se je izvedel projekt Pomagajmo žabicam čez cesto, izvedena so bila 
turistična vodenja na Taboru Cerovo, Radenskem polju. Pričetek delovanja Zavoda za Turizem Grosuplje, 
sredstva namenjena kritju stroškov iz naslova zaposlitve na zavodu. 
 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost:  922.300,84  

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Okoljska politika Evropske unije, 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- Operativni program ravnanja z odpadki, 
- Dolgoročni občinski strateški. 
 
 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost:  883.504,07  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja in izboljšanje stanje okolja. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi, spodbujanje razvoja 
in uporabe tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Na področju ravnanja z odpadki je bil cilj dosežen, saj je realizirana stopnja ločevanja odpadkov presegla ciljno 
vrednost za 2.09 %. Na področju ravnanja z odpadno vodo pa pri Rebalansu 2 cilji in kazalniki niso bili usklajeni 
s spremembo obsega del. Naloge so bile realizirane v celoti. Odstopanja pri doseženih vrednostih so nastala 
zaradi nalog, ki so bile z rebalansom ukinjene. 

Izvedeno je bilo zatiranje škodljivih vrst ambrozije in japonske dresni ob lokalnih cesta z mehaničnim in 
kemičnim zatiranjem ter opozarjanje upravljavcev državnih cest na pojav rastišč ob cesti v njihovi pristojnosti.  
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost:  45.481,78  

Opis podprograma 

Na podprogramu so predvidena sredstva za vzdrževanje in posodabljanje odlagališča komunalnih odpadkov 
CERO Špaja dolina, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 
 
Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvornega ločevanja odpadkov, ki je že 
vzpostavljeno na celotnem območju občine Grosuplje. Vanj je vključeno 5895 gospodinjstev. Sistem omogoča, 
da se odpadke izvorno loči na čiste frakcije odpadne embalaže, frakcije biološko razgradljivih odpadkov 
(izvorno ločevanje bioloških odpadkov, hišno kompostiranje), frakcije kosovnih odpadkov (zbiranje v zbirnem 
centru in akcijah zbiranja kosovnih odpadkov) ter frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnem centru in na 
akcijah zbiranja nevarnih odpadkov). 
 
Glede na zakonodajo morajo občine zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se obdelava 
odpadkov in odstranitev preostanka izvaja na eni lokaciji, medtem ko lokalne skupnosti izvajajo celovit koncept 
ravnanja z odpadki, ki omogoča, da se v obdelavo odpelje le preostanek odpadkov.  

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih 
biorazgradljivih odpadkov, Uredba o ravnanju z odpadki, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja z odpadki, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo,  Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi 
vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Nacionalni program 
varstva okolja. 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov 
želimo utrditi že vzpostavljeni sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov in s tem zagotoviti trend 
zmanjševanja količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.  
 
Kratkoročni cilji: 
Skrb za kvalitetno delovanje vzpostavljenega sistema s ciljem, da se zviša % letno zbrane količine ločeno 
zbranih odpadkov.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalnik: 
- % letno zbranih ločenih odpadkov 

 
 

Kazalnik Enota Izhodiščno 
leto 

Izhodiščno 
stanje 

Leto Ciljna 
vrednost 

Dosežena 
vrednost 

Količina letno zbranih 
ločenih odpadkov 

% 2017 68 2018 68,5 70,59 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost:  822.598,53  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o 
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/2013). 
Na javni kanalizacijski sistem je priključenih  60,36 % prebivalcev občine. S storitvami javne službe se 
zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z 
veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe v vseh poselitvenih območjih na 
njenem območju, konkretneje pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja na podlagi določil državnega 
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Glede na navedene zakonske obveznosti, 
mora občina skrbeti za kontinuiran razvoj in posodabljanje sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar je 
osnovni pogoj za nemoteno delovanje javne službe.  

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje, Odlok o odvajanju in čiščenju 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in 
naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno 
komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o..  

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- Z dograjevanjem sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda bomo sledili zahtevam in usmeritvam državnega 
  operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,  
- Priključitve novih uporabnikov na kanalizacijski sistem, 
- Dograjevati kanalizacijske sisteme ter obnavljati cevovode starejše od 40 let.  
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo izgradnjo 
omrežja v neopremljenih aglomeracijah.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- izgradnja kanalizacijskega omrežja v m, 
- delež PE priključenih na javno kanalizacijsko omrežje v %, 
- obnova cevovodov starejših od 40 let v m. 
 
Ocena uspeha: 
 

Kazalnik Enota Izhodiščno 
leto 

Izhodiščno 
stanje 

Leto Ciljna 
vrednost 

Dosežena 
vrednost 

Izgradnja kanalizacijskega 
omrežja 

m 2017 109.224 2018 110.510 110.352 

 
 

Kazalnik Enota Izhodiščno 
leto 

Izhodiščno 
stanje 

Leto Ciljna 
vrednost 

Dosežena 
vrednost 

Število PE priključenih na javno 
kanalizacijsko omrežje 

PE 2017 12.388 2018 12.541 12.484 

  
 

Kazalnik Enota Izhodiščno 
leto 

Izhodiščno 
stanje 

Leto Ciljna 
vrednost 

Dosežena 
vrednost 

Obnova kanalizacijskega 
omrežja starejšega od 40 let 

m 2017 13.147 2018 12.096 12.416 

  
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost:  15.423,76  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva aktivnosti na področju zatiranja organizmov, katerih vpliv na ljudi je neugoden ali je 
njihovo širjenje zelo agresivno in uničujoče za avtohtone vrste. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja. 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izboljšanje stanja okolja. 
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Kratkoročni cilji: 
Izboljšano stanje okolja. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število aktivnosti namenjenih zatiranju škodljivih vrst organizmov. 
 
Ocena uspeha: 
Potekalo je zatiranje organizmov, katerih vpliv je na ljudi neugoden, odstranjevanje rastišč ambrozije in 
japonske dresni ob lokalnih cestah v občini.  
 
 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost:  13.471,34  

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje ukrepov za zaščito  pred visokimi vodami 
oziroma pred škodljivim delovanjem voda/ureditev vodne infrastrukture. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Gradnja in vzdrževanje vodnih zadrževalnikov ter izvedba protipoplavnih ukrepov vodotokov, v prioriteti 
Grosupeljščice in Bičja. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ukrepi na Grosupeljščici še niso bili izvedeni. Izvedena pa so bila vzdrževalna dela na vodotoku Mali Breg na 
Sapu.  

 
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost:  13.471,34  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje vodnega zadrževalnika 
Bičje in ureditev Grosupeljščice s pritoki z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok ter za sofinanciranje izvajanja 
vzdrževalnih del na vodotokih na območju občine in sanaciji poškodb na zemljiščih, ki bi bile posledica 
hudourniških vodotokov. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izvedba protipoplavnih ukrepov vodotoka Veliki potok - Grosupeljščica in Bičje.  
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Kratkoročni cilji: 
- upravljanje in redno vzdrževanje vodnega zadrževalnika Bičje, 
-izvedba protipoplavnih ukrepov vodotoka Grosupeljščica in Bičje, 
- priprava potrebne dokumentacije skladno s sporazumom med MOP in Občino Grosuplje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
-  izvedeni ukrepi. 
 
Ocena uspeha: 
Sredstva na podprogramu so bila porabljena za upravljanje zadrževalnika Bičje - pokrivanje stroškov rednih 
vzdrževalnih del, stroškov obratovanja objekta, stroškov za porabljeno električno energijo in stroškov 
zavarovalne premije.  
 
Skladno s sporazumom med občino in MOP smo v letu 2018 nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev GD za 
zadrževalnik Veliki potok. Ukrepi na Grosupeljščici še niso bili izvedeni. Pričela so se izvajati vzdrževalna dela 
na vodotoku Mali Breg, realizacija sredstev predvidena v letu 2019. Škode na zemljiščih zaradi hudourniških 
vodotokov niso bile zabeležene. 
 
 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Vrednost:  20.934,63  

Opis glavnega programa 

V okviru programa se bodo izvajali ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, 
priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov in financirale odškodnine 
za rabo naravne vrednote. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
- trajnostno ohranjanje in varstvo narave. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pričetek delovanja Zavoda za turizem Grosuplje, pridobljena EU in državna sredstva za izvedbo projekta Vezi 
narave, oddan projekt za pridobitev EU in državnih sredstev za izvedbo projekta LIFE, izvedene aktivnosti 
trajnega gospodarjenja z divjadjo in ohranjanja naravnih virov. 
 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Vrednost:  20.934,63  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva dejavnosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot v 
občini.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Urejanje okolja v skladu z zakonskimi določili o ohranjanju narave. 
 
Kratkoročni cilji: 
Pridobitev državnih in EU sredstev za projekte varstva okolja in naravne dediščine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Izvedba projekta "Vezi narave" in projekta "LIFE". 
 
Ocena uspeha: 
Izvedene aktivnosti v okviru projektov ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. 
 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Vrednost:  4.390,80  

Opis glavnega programa 

Program pokriva okoljevarstvene storitve v okviru ohranjanja narave. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Sožitje med mestom Grosuplje in njenim zaledjem. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je bila vključena v lokalno  akcijsko skupino in se je prijavila na poziv LAS za pridobitev EU in državnih 
sredstev iz regionalnega in kmetijskega sklada za izvedbo projektov na območju občine. 

 
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Vrednost:  4.390,80  

Opis podprograma 

Program pokriva okoljevarstvene storitve v okviru ohranjanja narave. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o ohranjanju narave, Dolgoročni občinski strateški načrt 2015-2020. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Sožitje med mestom Grosuplje in njenim zaledjem. 
 
Kratkoročni cilji: 
- Izvedba projektov s področja ohranjanja narave, 
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- Zacurk (ureditev območja bajarja), 
- Korita Tlake (obnova vodnih korit v Tlakah), 
- Mokrišče Gajniče (ureditev dela  naravoslovne učne poti). 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Realizacija projektov. 
 
Ocena uspeha: 
Izvedena prijava projektov Gorenjca nas združuje (obnova korit v Tlakah) in Ureditev bajerja Zacurek na poziv 
LAS za pridobitev EU in državnih sredstev. Za projekt obnova korit v Tlakah pridobljena sredstva. 
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost:  1.121.276,91  

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
- Nacionalni program varstva okolja, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo, 
- Nacionalni stanovanjski program 

 
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost:  96.835,21  

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne 
naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem 
načrtovanje skladnega in trajnostnega razvoja na območju občine, z usklajevanjem različnih potreb in interesov 
razvoja z javnim interesom, ter učinkovito spremljanje tega področja.  
Glavna dejavnost prostorskega načrtovanja zajema konstantno spreminjanje prostorskega akta Občinski 
prostorski načrt (OPN), ki je podlaga za urejanje posegov v prostor. Glavni program vključuje tudi sredstva za 
morebitno poimenovanje ali preimenovanje ulic in naselij v občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Doseganje skladnega in trajnostnega prostorskega razvoja. Prostorski razvoj občine sledi izhodiščem 
prostorskega plana občine ter prostorsko izvedbenim aktom na območju občine in se usklajuje z državnimi 
dokumenti. Izhaja iz analiz stanja, teženj, omejitev ter možnosti prostorskega razvoja v občini.  
-Sprotno reševanje zadev s področja poimenovanja in preimenovanja ulic skladno s potrebami, ki ji narekuje 
prostorski razvoj in pobude občanov.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilj sprejem SD OPN 1 v letu 2018 ni bil dosežen. Postopki usklajevanja občine z nosilci urejanja prostora so 
potekali intenzivno tudi v letu 2018 in še vedno niso zaključeni. Predlog SD OPN 1 smo v letu 2018 uspeli z 
večino nosilcev urejanja prostora realizirati in uspeli pridobiti pozitivno mnenje. Za realiziran kazalec, torej 
sprejem prostorskega dokumenta pa manjkata še dve pozitivni mnenji in sklep o zaključku postopka Celovite 
presoje vplivov na okolje. Do konca leta 2018 je bilo v postopku pridobljenih 25 od skupaj 27 mnenj.   
Kazalnik je bil delno realiziran. 
 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost:  19.478,87  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje naslednja področja in naloge: evidence stavbnih zemljišč - ažuriranje evidenc za potrebe 
izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)  in vodenje  katastra komunalnih vodov, 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture. 
 
V okviru navedenih nalog se vzpostavlja kataster gospodarske javne infrastrukture in vzdržujejo obstoječe 
evidence stavbnih zemljišč, ki so osnova za izdajanje odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki jih izdaja Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS. Podprogram vključuje sredstva za morebitno 
poimenovanje ali preimenovanje ulic in naselij in stroške, povezane z izdelavo tablic. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakona stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018, 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega  zemljišča, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o določanju območij 
ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,  Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, 
Statut Občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- ažurirana evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter kataster vse gospodarske javne 

infrastrukture. 
- učinkovito, zakonito in kakovostno reševanje pobud in vodenje postopka spremembe uličnega sistema z 

vključevanjem zainteresirane javnosti.  
 
Kratkoročni cilji: 
Letno usklajena evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  in tekoče vzdrževanje katastra vseh 
komunalnih vodov.   
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število rešenih pobud in število preimenovanj ali poimenovanj novih ulic. 
 
Ocena uspeha: 
Evidenca nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila usklajena in popravljena ter oddana na Ministrstvo 
za finance. Na podlagi evidence so bile izdane odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2018. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost:  77.356,34  

Opis podprograma 

V tem podprogramu so sredstva namenjena za financiranje urbane opreme. Dejavnost prostorskega načrtovanja 
zajema sprejem krovnega prostorskega dokumenta (OPN), ter njegove spremembe in dopolnitve in podrobnega 
(OPPN) ter njegovih sprememb in dopolnitev. Skladno z dolgoročno strategijo razvoja se načrtuje ureditve 
posameznih pomembnejših območij za katere se po predvidenem postopku sprejme občinske podrobne 
prostorske načrte.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Upoštevanje zakonodaje s področja urejanja prostora in podzakonskih predpisov. Trenutno je še v veljavi 
ZPnačrt - Zakon o prostorskem načrtovanju. Sprejet je že nov zakon, ki stopi v veljavo 1.6.2018 - ZureP- 2, 
Zakon o urejanju prostora 2, ki bo obstoječe postopke delno spremenil, poenostavil postopke in dela prenesel 
delno na Upravne enote delno na Občine, ter tako na novo začrtal prostorsko načrtovanje.   
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- Primerna in urejena urbana oprema. 
- Konstanten razvoj prostorskega načrtovanja, tako v prostorskih planskih aktih, kot v podrobnejših prostorskih 
  aktih.  
 
Kratkoročni cilji: 
- nakup in redno vzdrževanje urbane opreme, 
- sprejem OPPN Koščakov hrib in OPPN Športni park.   

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Cilj sprejem SD OPN 1 v letu 2018 ni bil dosežen. Postopki usklajevanja občine z nosilci urejanja prostora so 
potekali intenzivno tudi v letu 2018 in še vedno niso zaključeni. Predlog SD OPN 1 smo v letu 2018 uspeli z 
večino nosilcev urejanja prostora realizirati in uspeli pridobiti pozitivno mnenje. Za realiziran kazalec, torej 
sprejem prostorskega dokumenta pa manjkata še dve pozitivni mnenji in sklep o zaključku postopka Celovite 
presoje vplivov na okolje. Do konca leta 2018 je bilo v postopku pridobljenih 25 od skupaj 27 mnenj.  Kazalnik 
je bil delno realiziran. 
 
Na podprogramu so bila porabljena sredstva za postavitev in vzdrževanje urbane opreme. Na novo so se postavili 
4 koši, 1 koš za pasje iztrebke ter klop in pitnik pri OŠ Brinje. Pri 14 koših so se zamenjali pokrovi. Za območje 
OPPN Koščakov hrib je za potrebe arheoloških raziskav odgovorni konservatorij določil natančne lokacije 
testnih jam. V letu 2018 je bila izvedena tudi ta preveritev območja. Konec leta 2018 je bila izvedena dodatna 
javna razgrnitev OPPN z namenom uskladitve meje OPPN. Spremembe, ki so bile predmet javne razgrnitve niso 
posegale v vsebino  OPPN. Postopek se nadaljuje v leto 2019. Načrtuje se pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora v prvi polovici leta 2019 in sprejem OPPN. 
 
V letu 2018 se je za potrebe OPPN Športni park, ki vključuje gradnjo večnamenske športne dvorane, zunanjih 
športnih površin in parkirišč izvajalo naloge za zagotovitev ustrezne poplavne varnosti skladno z Uredbo o 
pogojih in omejitvah za izvajanje  dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 89/2008) Pri tem se je prilagajalo in usklajevalo 
tako območje načrtovanega OPPN ter redefiniralo potrebne ukrepe skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
določili za območja ogrožena zaradi poplav. V Hidrološko hidravlični študiji vodotoka Bičje je bilo potrebno na 
podlagi različnih podrobnih vhodnih podatkov na novo analizirati območje, določiti natančne ukrepe, ki jih bo 
potrebno izvesti, kar bo podlaga  za pridobitev pozitivnega mnenja ter tako  potrditev skladnosti načrtovanih 
gradenj. 
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1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost:  686.908,19  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti ter izvajanje oglaševanja. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Grosuplje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Na področju oskrbe s pitno vodo pri Rebalansu 2 cilji in kazalniki niso bili usklajeni s spremembo obsega del. 
Naloge so bile realizirane v celoti. Odstopanja pri doseženih vrednostih so nastala zaradi nalog, ki so bile z 
rebalansom ukinjene. Dejavnosti oskrbe s pitno vodo je potekala v skladu s predpisanimi standardi. 

Izvajalo se je oglaševanje na oglasnih mestih na območju občine in oddajanje oglasnih mest v najem izvajalcu 
oglaševanja. 
 
 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost:  416.738,73  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva oskrbo s pitno vodo, ki je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 18/2017). Na javni vodovodni sistem je priključenih  91,87 % prebivalcev občine. S 
storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih 
zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.  
Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih 
območjih - aglomeracijah na njenem območju, razen na območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira 
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo 
manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene predpisane obveznosti je potrebno skrbeti za kontinuiran 
razvoj dejavnosti, kar je predpogoj za nemoteno izvajanje oskrbe s pitno vodo.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakona o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Grosuplje, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Grosuplje, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno 
komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na 
vseh poselitveni območjih v občini. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotavljati kvalitetno oskrbo s pitno vodo, hkrati pa obnoviti čim več omrežja, starejšega od 40 let. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
 

Kazalnik Enota Izhodiščno 
leto 

Izhodiščno 
stanje 

Leto Ciljna 
vrednost 

Dosežena 
vrednost 

Vodovodno omrežje starejše 
od 40 let 

m 2017 27.872 2018 26.734 26.831 

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost:  62.589,96  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in 
stroške pogrebnega obreda. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne 
službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te 
dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje, Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Grosuplje d.o.o., 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne službe, Odlok o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje. 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, 
- urejanje okolic objektov. 
 
Kratkoročni cilji: 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke 
dejavnosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Izvedena investicijska vlaganja. 
 
Ocena uspeha:  
Zagotovljen je bil ustrezen standard pri upravljanju in vzdrževanju pokopališke infrastrukture. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost:  154.812,21  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, 
ipd.) in gradnjo in investicijskega vzdrževanja objektov za rekreacijo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu 
okolja, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljati ustrezne površine za rekreacijo in igro otrok, ter zagotavljanje urejenih javnih zelenih površin. 
 
Kratkoročni cilji: 
- ureditev rekreacijskega območja Koščakov hrib, 
- vzdrževanje, ureditev površin v urbanem okolju in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
-povečevanje obsega urejenih površin. 
 
Ocena uspeha: 
Sredstva na podprogramu so bila namenjena vzdrževanju zelenic in parkov v naselju Grosuplje in Šmarje Sap, 
obseg le tega se ni spreminjal. 

 
16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost:  36.900,02  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva urejanje in izboljševanje stanja plakatiranja v občini, javne tržnice, fontane, ipd.. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Pogodba o plakatiranju, Odlok o oglaševanju v Občini 
Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje in izboljšanje stanja na tem področju. 
 
Kratkoročni cilji: 
- Izvajanje pogodbe o plakatiranju, 
- Redno vzdrževanje delovanja fontane Brvace, 
- Pridobitev potrebne dokumentacije za izvedbo projekta Tržnice Grosuplje. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Realizacija navedenih aktivnosti zastavljenih v ciljih. 
 
Ocena uspeha: 
Izvedba rednih kontrol plakatiranja in fontane, pridobljena je dokumentacija za izvedbo projekta Tržnica 
Grosuplje. 
 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost:  15.867,27  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva urejanje in izboljševanje stanja plakatiranja v občini, javne tržnice, fontane, ipd.. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Pogodba o plakatiranju, Odlok o oglaševanju v Občini 
Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje in izboljšanje stanja na tem področju. 
 
Kratkoročni cilji: 
- Izvajanje pogodbe o plakatiranju, 
- Redno vzdrževanje delovanja fontane Brvace, 
- Pridobitev potrebne dokumentacije za izvedbo projekta Tržnice Grosuplje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Realizacija navedenih aktivnosti zastavljenih v ciljih. 
 
Ocena uspeha: 
Za financiranje tekočega vzdrževanja, varovanja, plačila vode za fontano Brvace in za porabljeno električno 
energije smo porabili sredstva v višini 7.419 EUR. 
 
Pridobljena je bila potrebna dokumentacija in izvedena prijava na razpis LAS. Na prvi stopnji je bil projekt 
potrjen. 
 
Izvajanje vzdrževalnih del na oglasnih objektih: zamenjani so bili drogovi za čezcestni transparent v naselju 
Grosuplje. 
 

 
 
 
 
 



89 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost:  47.888,68  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzdrževanje občinskih stanovanj v okviru proračunskih zmožnosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izvajala se je obnova občinskih stanovanj. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost:  28.209,51  

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva za druge programe na stanovanjskem področju. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon,  Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina 
obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se ohrani vrednost stanovanj, prav tako pa se 
zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov. 
 
Kratkoročni cilji: 
Vzdrževanje, obnova in posodobitve stanovanj v lasti občine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število obnovljenih stanovanj. 
 
Ocena uspeha: 
Obnovljeno je bilo eno stanovanje v lasti občine. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 

Vrednost:  289.644,83  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča), vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 
Gospodarjenje z zemljišči obsega: 
- prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Grosuplje, za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, 
- uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem),  
- zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča),  
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Smotrno gospodarjenje z zemljišči v lasti občine Grosuplje. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z zemljišči se je gospodarilo v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018. 

 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost:  92.232,24  

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, 
geodetske zadeve, idr.) 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik, 
Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o 
denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o javnem naročanju, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, 
z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.  
 
Kratkoročni cilji: 
- Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 
  skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018, 
- Ureditev centralnega parka v Grosupljem, 
- Vzdrževalna dela na občinskih zemljiščih (mulčenje, košnje, sanitarna sečnja v gozdu,...), 
- Zagotoviti sredstva za najemnino za zemljišče avtobusne postaje v Grosupljem. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- Izvedba letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. 
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Ocena uspeha: 
Na podlagi izvedbenega letnega načrta s stvarnim premoženjem je bilo izdelanih in plačanih 29 geodetskih 
odmer,  19 cenitvenih poročil. Del sredstev na podprogramu je bil namenjen tekočemu pokrivanje pogodbeno 
dogovorjene najemnine za zemljišče, na katerem je locirana glavna avtobusna postaja  Grosuplje.  
 
V sklopu podprograma smo izvedli projekt ureditve centra vasi Perovo, ki je vključeval odstranitev obstoječega 
objekta in ureditev parka. Mulčenje občinskega zemljišča v Brezju na površini cca 8.000 m2 zaradi 
preprečevanja zaraščenosti zemljišča. 
 
  

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost:  197.412,59  

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami - 
zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. 
Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.  

 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik, Zakon 
o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o davku na dodano 
vrednost, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o javnem naročanju, Uredba o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih 
zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
(pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim ugodnejšimi pogoji).  
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim  načrtom pridobivanja. 
 
Ocena uspeha: 
V skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 je bilo sklenjenih 49 pogodb s 
katerimi je bilo kupljenih 80 parcel, za kar je bilo plačano 197.413 EUR kupnine.   
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost:  810.072,11  

Opis področja proračunske porabe 

Proračunska sredstva na področju zdravstvenega varstva se v največji meri porabijo za plačilo zakonskih 
obveznosti, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško-
pregledne službe. Poleg omenjenih obveznosti sodijo med zakonske obveznosti občine, ki pa se ne odražajo v 
porabi proračunskih sredstev, tudi zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna 
zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni 
in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb ravno tako na primarni ravni.   
Občina Grosuplje uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva preko javnega zavoda Zdravstveni dom 
Grosuplje in s podeljevanjem koncesij.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški 
dejavnosti, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,  Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi. 
 

 
1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost:  649.706,45  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tako v obsegu, kot v pravočasnosti.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je kot  upravljalec zdravstvene mreže poskrbela za učinkovito in nemoteno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni. Zakonske obveznosti so bile izpolnjene in sprejeti vsi ukrepi za zagotovitev optimalne 
zdravstvene oskrbe občanov.  
 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost:  649.706,45  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva dejavnost zdravstvenih domov, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih 
domov in nakup opreme za zdravstvene domove. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zdravstvu, Zakon o javnih zavodih. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Skrb za čim boljše prostorske rešitve. 
 
Kratkoročni cilji: 
 - investicijsko vzdrževanje ZD, 
-  sofinanciranje teama pediatra, 
 - nakup prostorov za ZD. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
 - zadovoljiv obseg sredstev za te namene. 
 
Ocena uspeha: 
V letu 2018 je občina sofinancirala polovica teama pediatra kot je bilo planirano. Pogodbeno je bilo dogovorjeno 
in realizirano sofinanciranje v  potrebnem obsegu in zagotovljena ustrezna zdravstvena oskrba otrok. 

 
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Vrednost:  5.000,00  

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo 
zdravja. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za izvajanje preventivne dejavnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva so bila zagotovljena ustrezna 
materialna in finančna sredstva. Preventivni zdravstveni programi so bili izvedeni v predvideni vsebini in 
predvidenem obsegu.  
 

 
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost:  5.000,00  

Opis podprograma 

Podprogram  vključuje sredstva za programe za promocijo zdravja. 
 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvu. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. 
 
Kratkoročni cilji: 
- financiranje programa v potrebni višini. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- obseg sredstev za preventivne dejavnosti. 
 
Ocena uspeha: 
Za izvajanje dejavnosti na področju promocije zdravja so bila zagotovljena ustrezna materialna in finančna 
sredstva. Programi za promocijo zdravja so bili izvedeni v predvideni vsebini in predvidenem obsegu.  
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost:  155.365,66  

Opis glavnega programa 

Bistveni del glavnega programa je zagotavljanje zakonskih obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno 
zavarovanje občanov in vse aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso in ne morejo biti obvezno 
zdravstveno zavarovani iz drugih naslovov ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe (transportni stroški 
in obdukcije so vključene) z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih 
stroškov na tem področju.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za financiranje zdravstvenega zavarovanja občanov in mrliško pregledne službe so bila zagotovljena sredstva v 
ustreznem obsegu za izpolnitev vseh zakonskih obveznosti. Prav tako so bili sprejeti ukrepi za ustrezno 
delovanje mrliško pregledne službe. 
 
 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost:  139.577,61  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
občanov, ki so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  
 

 



95 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Omogočiti vsem občanom brez dohodkov pravico do obveznega zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 
veljavne zakonodaje. 
 
 
Kratkoročni cilji: 
- Skladno s predpisi in zakonodajo redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
  občanov. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Število upravičencev z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. 
 
Ocena uspeha: 
Vsem občanom, ki jim je bila dodeljena pravica do obveznega zdravstvenega varstva, je bilo skladno s prepisi in 
zakonodajo zagotovljeno redno mesečno plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Takih 
občanov je bilo povprečno  370. 
 

 
17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost:  15.788,05  

Opis podprograma 

Ta podprogram zajema storitve za občane, kot so mrliško pregledna služba, sanitarne obdukcije, odvoz 
ponesrečencev s kraja nesreče, itd.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki  dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, 
Zakon o zdravstveni dejavnosti. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 
 
 
Kratkoročni cilji: 
- Ohraniti sedanje pogoje za izvajanje mrliško pregledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti 
občanov v skladu z zakonodajo.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- Število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji. 
 
Ocena uspeha: 
Mrliško pregledna služba je bila izvajanja v obsegu in vsebini predpisani z zakonom. Zagotovljena so bila 
ustrezna sredstva in koordinacija področja izvajanja storitve. 
Število mrliških pregledov v preteklem letu je bilo 25. Število obdukcij pa 8. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost:  1.309.673,49  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025, Resolucija o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Razvojni program za področje staranja in medgeneracijskega 
sodelovanja in sožitja, občina Grosuplje, starejšim prijazna občina 2016-2020, Program kulture Občine 
Grosuplje 2016-2019. 

 
 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost:  18.960,36  

Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje 
spomenikov kulturne dediščine.  
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ohranjanje kulturne dediščine se je izvajalo preko javnega poziva in zagotavljanja sredstev za redno vzdrževanje 
kulturne dediščine v lasti občine. Kulturno dediščino se je sistematično predstavljalo javnosti v okviru 
prizadevanj za dostopnost kulturnih dobrin občanom in v okviru turistične ponudbe v letu 2018 je bila 
sofinancirana obnova treh enot kulturne dediščine, ki ni v lasti občine in na podlagi pogodbe redno vzdrževana 
kulturna dediščina v občinski lasti. Delež vlaganj v varstvo kulturne dediščine: 0,0153 %. 
 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost:  18.960,36  

Opis podprograma 

Na podprogramu so zagotovljena sredstva za varstvo kulturne dediščine to je ohranjanje materialnih in 
vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in 
neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. V 
okviru tega podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja 
kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, ter vojnih grobov in grobišč. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o vojnih 
grobiščih, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Preprečiti propadanje kulturne dediščine. 
 
Kratkoročni cilji: 
- investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremične kulturne dediščine. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število obnovljenih spomenikov, 
- delež vlaganj v varstvo in obnovo kulturne dediščine iz proračunskih sredstev. 
 
Ocena uspeha: 
Ohranjanje kulturne dediščine se je izvajalo preko javnega poziva in zagotavljanja sredstev za redno vzdrževanje 
kulturne dediščine v lasti občine.  
 
Za investicijsko in tekoče vzdrževanje so bila zagotovljena sredstva v zadovoljivem obsegu, v skladu z Lokalnim 
programom kulture, kjer so prioritetno opredeljene tudi naloge na področju varstva kulturne dediščine. 
V letu 2018 je bila sofinancirana obnova treh enot kulturne dediščine, ki ni v lasti občine in na podlagi pogodbe 
redno vzdrževana kulturna dediščina v občinski lasti. Delež vlaganj v varstvo kulturne dediščine je znašal 
0,0153%. 
 
 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost:  752.808,02  

Opis glavnega programa 

Na tem programu se zagotavljajo sredstva, povezana z izdajanjem lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi 
(založniške storitve, storitve raznosa in stroškom priprave, urejanja in oblikovanja vsebin in sredstva za 
informativno dejavnosti občine na radijskih postajah (Radio zeleni val, Radio ena) ter za druge medijske objave 
o aktualnem dogajanju v občini Grosuplje. 
Programi v kulturi vključujejo tudi sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v 
kulturi. 
 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju občine, 
- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine, 
- podpiranje raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in njeno 
  promocijo, 
- skrb za kulturne domove, 
- zagotavljanje obveščanja javnosti o dogajanju in življenju v občini na različnih področjih. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je v letu 2018 ažurno in celovito obveščala javnosti o dogajanju na različnih področjih v okviru 
zagotovljenih sredstev in tako realizirala zastavljene cilje.Za zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin občanom 
in ustvarjanje ugodne klime za razvoj kulturne dejavnosti so bila zagotovljena ustrezna prostorska, materialna in 
finančna sredstva. Obseg izvedenih programov in projektov se vsebinsko in kvantitativno nadgrajuje, realizirani 
so bili v predvideni vsebini. Število obiskovalcev oz. udeležencev kulturnih programov in projektov: cca 71.500 
obiskovalcev, 350 izvedenih evidentiranih  programov in projektov. 
 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost:  466.499,91  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva dejavnost knjižnice. Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in 
komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Javnost 
seznanja z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim 
obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da 
jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih.  
 
Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem 
obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za 
vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja 
fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S 
spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem 
omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o 
lokalni skupnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah 
knjižnic, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 
kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja 
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 
kulture. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 
- ohranjati ustrezne prostorske pogoje za knjižničarstvo. 
 
Kratkoročni cilji: 
- financiranje zbornika OG in domoznanske zbirke, 
- zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno delovanje knjižnice, 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva, 
- delež primerne porabe namenjen knjižnici. 
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Ocena uspeha: 
Za izvajanje dejavnosti knjižnice so bili v skladu za zakonodajo zagotovljeni ustrezni prostorski, materialni in 
finančni pogoji. V knjižnico je vključenih 35,5 % občanov. Za razvijanje bralne kulture in ohranjanje so bili 
podprti tudi drugi programi bralne kulture, kot financiranje zbornika OG in domoznanske zbirke.   
Število obiskov knjižnice v letu 2018 je bilo 153.103, statistično vsak prebivalec občine 4,6 x. Število izposoj v 
letu 2018 je bilo 94.442, 309.218 enot knjižničnega gradiva. Delež primerne porabe namenjen knjižnici je znašal 
4,3 %. 

 
18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost:  126.365,59  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje: 
- programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),  
- strokovne službe in organov ZKD, 
- programov ZKD, 
- programov in projektov kulturnih društev, 
- nabave opreme za kulturna društva.  
 
Na ta način občina podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in 
uporabnikov kulturnih dobrin. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o  sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki 
kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko 
ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo 
mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.  
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu, 
- število kakovostno izvedenih projektov, 
- odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 
 
Ocena uspeha: 
Za izvajanje dejavnosti nosilcev ljubiteljske kulture so bili v skladu za zakonodajo in Lokalnim programom 
kulture zagotovljeni ustrezni prostorski, materialni in finančni pogoji. Sredstva so bila izvajalcem na področju 
ljubiteljske kulture dodeljena  na podlagi javnega razpisa, javnega poziva, pa tudi neposrednega poziva za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Na razpisu je bilo izbranih 16 različnih izvajalcev, redni letni 
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program je prijavilo 14 kulturnih društev,  9 izvajalcev pa skupno 17 kulturnih projektov. Na  javnem pozivu je 
bil podprt tudi redni program Zveze kulturnih organizacij, neposredno s pogodbo pa tudi program JSKD OI. 
Dogodki so bili medijsko in strokovno pozitivno podprti. 
 
 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost:  84.392,64  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki so povezana s stroški objav in obvestil o delu občine - izdajanjem lokalnega 
časopisa Grosupeljskim odmevi, poročanje o delovanju občine v medijih lokalnega in regionalnega značaja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja, Statut Občine Grosuplje, Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski 
odmevi. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje obveščanja javnosti o dogajanju in življenju v občini, večja obveščenost občanov 
o aktualnem dogajanju v občini, zagotavljanje transparentnosti delovanja občine. 
Kratkoročni cilji: 
sofinanciranje lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi in obvestil na radijskih postajah in v drugih medijih 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci:  
Število objav, število obiskov lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi na spletni strani Občine Grosuplje. 
 
Ocena uspeha: 
Zastavljeni cilji so bili doseženi, javnost je bila učinkovito seznanjena s pomembnimi informacijami na različnih 
področjih delovanja preko lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi in preko različnih radijskih postaj ter v 
drugih medijih.  
 

 
18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost:  75.549,88  

Opis podprograma 

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov in knjižnice, ter njihovo investicijsko 
vzdrževanje. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Plačilo stroškov tekočega vzdrževanja za kulturne domove in kulturne objekte v občinski lasti. 
 
Kratkoročni cilji: 
ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih. 
 
Ocena uspeha: 
V letu 2018 je bilo, kar se tiče prostorskih pogojev, poskrbljeno za nemoteno izvajanje dejavnosti. 
 
 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost:  16.465,55  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih in upokojenskih organizacij ter programov 
kakovostnega staranja in sožitja generacij. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za izvajanje programov namenjenih podpori posebnim skupinam občanov so bila zagotovljena sredstva za 
financiranje programov in izvedeni javni razpisi po posameznih področjih. 
Zagotovljena so tudi prostorski in drugi materialni pogoji izvedbe posameznih programov, kjer je to potrebno. 
 

 
18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost:  3.456,00  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva sofinanciranje programov veteranskih organizacij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih 
in ostalih neprofitnih dejavnosti. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti, ter povečati 
njihovo ciljno usmerjenost.   
 
Kratkoročni cilji: 
zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov veteranskih organizacij v skladu z javnim razpisom. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Uspešen javni razpis za pridobitev teh sredstev. 
 
Ocena uspeha: 
Za delovanje  in programe veteranskih organizacij so bila zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa. 
Programi so bili uspešno realizirani. 
Na razpisu je sredstva pridobilo pet veteranskih društev, podprtih je bilo devet projektov. 
 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost:  13.009,55  

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma občina spodbuja dejavnosti društev, kot so društva upokojencev, programi 
namenjeni starostnikom in sožitju generacij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih 
in ostalih neprofitnih dejavnosti. 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti, ter povečati 
njihovo ciljno usmerjenost.   
 
Kratkoročni cilji: 
zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
Uspešno izveden javni razpis. 
 
Ocena uspeha: 
Za delovanje  in programe upokojenskih organizacij so bila zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa. 
Programi so bili uspešno realizirani. 
Na razpisu sta sredstva pridobili obe lokalni  upokojenski društvi, podprtih je bilo sedem projektov. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost:  521.439,56  

Opis glavnega programa 

Na programu so zagotovljena sredstva za razvoj športa in prostočasnih dejavnosti v občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje ustreznih objektov za šport in ugodnih pogojev za športno udejstvovanje vseh prebivalcev občine 
Grosuplje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za delovanje  in programe športnih organizacij so bila zagotovljena sredstva v skladu z Letnim programom 
športa v občini. Programi so bili uspešno realizirani. Letni program športa je bil realiziran v predvideni vsebini in 
obsegu. 
 

18059001 - Programi športa 

Vrednost:  490.178,87  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva športne dejavnosti v občini. Na podlagi Nacionalnega programa športa imajo vsi športni  
projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste 
pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Pomembni so tudi programi 
kakovostnega in vrhunskega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo 
možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih.  
 
Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev 
zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost 
usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z izgradnjo in investicijskim 
vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi z sofinanciranjem nabave športne opreme.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, 
Pravilnik o  vrednotenju in sofinanciranje športnih programov v Občini Grosuplje. 
 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in 
izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju 
kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno 
skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski 
in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam 
prebivalstva. 
 
Kratkoročni cilji: 
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti, 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje športne dejavnosti, 
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- zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom, 
- povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje športnih aktivnosti v občini. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo, 
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- število strokovnega kadra, 
- število registriranih športnikov, 
- število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 
 
Ocena uspeha: 
Z izvajanjem Letnega programa športa, ki v skladu z Nacionalnim programom športa, spodbuja razvoj športne 
dejavnosti v občini, so bili realizirani prostorski, strokovni in finančni pogoji za čim večjo vključenost občanov v  
organizirane športne aktivnosti. Izveden je bil javni razpis na katerem je sodelovalo 25 v konzorcij povezanih 
športnih društev, ZŠO Grosuplje in en samostojni izvajalec. Vodilna vloga je bila zaupana ZŠO Grosuplje. 
Število športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo je bilo 3500. Število otrok, mladine in študentov, 
ki se ukvarjajo s športom je znašalo 1.780. Število strokovnega kadra je bilo 65. Število registriranih športnikov 
je bilo 530. Število vrhunskih športnikov je bilo 11. Število kategoriziranih športnikov pa 44. 
 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost:  31.260,69  

Opis podprograma 

Vsebine podprograma sledijo javnemu interesu na področju mladinske dejavnosti, s sofinanciranjem izvajanja 
mladinskih programov (mladinske aktivnosti skozi celo leto), mladinskih projektov (enkratni dogodki - npr. 
predavanje, okrogla miza, ipd.) ter zagotavljanjem sredstev za kritje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
programov in projektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o mladinskih svetih, Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno 
humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter 
vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili sprejeto, da jim bo omogočeno izražanje svoje 
ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem 
prebivalcem naše občine. 
 
Kratkoročni cilji: 
sofinanciranje izvajanja mladinskih programov v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število programov in prireditev za mlade,  
- število udeležencev, 
-  število obiskovalcev. 
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Ocena uspeha: 
Za delovanje  in programe mladinskih organizacij oz. organizacij, ki  izvajajo mladinske programe, so bila 
zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa. Programi so bili uspešno realizirani. Na razpisu je sredstva 
pridobilo 19 izvajalcev, podprtih je bilo oseminštirideset projektov. Programi so številčno zelo obiskani, skupno 
cca 1.700 obiskovalcev, število udeležencev je bilo cca 360. 
 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost:  5.226.902,26  

Opis področja proračunske porabe 

Področje izobraževanja obsega široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati 
materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov. 
 
1. Primarno in sekundarno izobraževanje: V skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in glasbene 
šole. 
 
2. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo 
zagotavljati sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, 
v kateri vrtec so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za osebne odhodke in druge osebne prejemke 
zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke, ter 
stroški dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa (odpravnine, nadomestilo delovnim invalidom, stroške 
sodnih postopkov, … ter izpad prihodka vrtca zaradi medletnih izpisov otrok, stroške, ki nastanejo kot razlika 
med dejanskim številom otrok in normativom. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
- Dolgoročni občinski strateški načrt 2015-2020. 

 
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost:  3.607.357,41  

Opis glavnega programa 

Glavni program  vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih 
je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni 
prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa. Preostali delež je 
namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje 
financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne 
  izvedbe kurikula za vrtce, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje so bili v skladu za zakonodajo zagotovljeni ustrezni prostorski, 
materialni in finančni pogoji. Predšolskih programi so bili izvajani v skladu s kurikulom, subvencioniranje 
plačila programov vrtca je potekalo nemoteno. Varstvo se je skušalo zagotoviti vsem otrokom, ki ga potrebujejo. 
Vključenost otrok  v predšolsko vzgojo v naši občini je 79,3%. Število  odklonjenih otrok v letu 2018 je znašalo 
171. 
 

 
19029001 - Vrtci 

Vrednost:  3.607.357,41  

Opis podprograma 

Občina Grosuplje je ustanoviteljica VVZ Kekec Grosuplje, ki izvaja javni vzgojno varstveni program za 726 
otrok. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 9 -tih vzgojnovarstvenih enotah na območju občine (vrtec Kekec 
Grosuplje, vrtec Mojca Grosuplje, vrtec Rožle Grosuplje, vrtec Tinkara Grosuplje, vrtec Pastirček Grosuplje, 
vrtec Pika Šmarje Sap, vrtec Kosobrin Št. Jurij, vrtec Zvonček Žalna in vrtec Trobentica Kopanj). 
 
Z javno veljavnim programom so v letu 2018  delovali tudi štirje zasebni vrtci s koncesijo občine Grosuplje. 
Vrtec Sonček obiskuje 26 otrok, vrtec Kobacaj 133 otrok, vrtec Jurček 50 otrok in vrtec Biba 13 otrok.  
 
Poleg zasebnih vrtcev s koncesijo je v letu 2018 v občini  deloval še Zasebni vrtec Malček na Velikem 
Mlačevem, ki je z novembrom 2018 prav tako pridobil koncesijo občine in sicer  za dva oddelka predšolske 
vzgoje.  
 
Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je 
občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Grosuplje in obiskujejo vrtce izven matične občine. 
Starši so delno oproščeni plačila vrtca za drugega otroka in v celoti za vse nadaljnje otroke iz iste družine, ki so 
hkrati vključeni v vrtec; plačilo določeno staršem za mlajše otroke v tem primeru krije Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, razliko do polne cene pa krije Občina Grosuplje, torej se sredstva občinskega 
proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ne znižujejo. 
 
Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 
prostorov in opreme v javnih vrtcih. Pri planiranju sredstev so upoštevani predloženi finančni načrti zavodov. 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Kekec Grosuplje, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Uredba o merilih za 
oblikovanje javne mreže vrtcev. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in 
njihovim staršem, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet 
zakonskim zahtevam. 
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši, 
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- ohranitev oziroma ustrezno povečanje deleža vključenih otrok v program predšolske vzgoje (odvisno od izpisa 
  števila šoloobveznih otrok). 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- delež vseh otrok, vključenih v vrtec. 

 
Ocena uspeha: 
Za kritje razlike med ekonomsko ceno programa vrtcev in ceno, ki jo plačujejo starši so bila zagotovljena 
sredstva v potrebnem obsegu za pravočasno kritje stroškov vsem izvajalcem predšolske vzgoje. 

Delež otrok vključenih  v predšolsko vzgojo v naši občini je bilo  v letu  2018 79,3%, leto prej pa 76,5% (skupno 
za obe skupini otrok). Državno povprečje znaša 80,4%, vključenost otrok v predšolsko vzgojo v naši občini pa se 
povečuje. 
 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost:  1.169.929,99  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podporne storitve v primarnem 
in sekundarnem izobraževanju. Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje 
kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, s poudarkom na zagotavljanju enakih možnosti  
učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za 
sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o 
osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. 
Na nivoju glasbenega izobraževanja  obsega program sredstva za zagotavljanje in vzdrževanje prostora,  za 
nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano delavcev in prevoz na delo) ter za druge 
podporne, zlasti izobraževalne programe. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega 
   nacionalnega kurikula, 
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, 
  Romi, osebe z začasnim zatočiščem,...), 
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne 
  občine, 
- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja so bili v skladu za zakonodajo zagotovljeni ustrezni 
prostorski, materialni in finančni pogoji. Zagotovljena so bila sredstva za delovanje osnovnih in glasbene šole, 
sofinancirane so bile dodatne dejavnosti osnovnih in glasbene šole, financirano tekoče in investicijsko 
vzdrževanje prostorov. Delež naših osnovnošolcev vključenih v glasbeno izobraževanje je 10,14, delež vseh 
grosupeljskih otrok starih od  6 do 15 let pa 8,98. 
 
Uspehi naših učencev se kažejo v  njihovem odličnem udejstvovanju na različnih izobraževalnih področjih in v 
uspešnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
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19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost:  1.119.109,31  

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v  treh osnovnih šolah OŠ Louisa Adamiča 
Grosuplje, OŠ Brinje Grosuplje in OŠ Šmarje - Sap (tri matične šole in 5 podružnic, dve OŠ Brinje Grosuplje in 
tri OŠ Luisa Adamiča Grosuplje ). Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema 
dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za: 
- materialne stroške šolskega prostora, 
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, 
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni program), 
- investicije,  
- prevoze učencev in varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali pa je 
  pot opredeljena kot nevarna. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih zavodih, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj 
njihove osebnosti.  
 
Kratkoročni cilji: 
 
- zagotavljanje dodatnega (razširjenega) programa v šolah,  
- kritje materialnih stroškov,  
- kritje stroškov prevoza otrok v šolo in varstva vozačev,  
- zagotavljanje prostorskih pogojev za redni pouk in dodatne aktivnosti učencev, 
- zagotavljanje kadrovskih pogojev s financiranjem dogovorjenih občinskih programov in dodatnih programov, 
  za katere šole izkažejo utemeljenost, 
- zagotavljanje investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v katerih se izvaja  
  Osnovnošolska dejavnost. 
 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- obnovljene in nove šolske površine v m2 
- učni uspeh. 

Ocena uspeha: 
Izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja je bilo  izvajano nemoteno in v okviru dogovorjenih 
pogodbenih obveznosti temelječih na zakonsko predpisanih obveznostih, standardih in normativih. 

Redno so bili kriti materialni stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje prostora, posodabljanje opreme, kriti 
stroški prevoza otrok v šolo, varstva vozačev. Izveden je bil dodatni program v osnovnih šolah.  
Uspehi naših učencev se kažejo v  njihovem odličnem udejstvovanju na različnih izobraževalnih področjih in v 
uspešnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost:  48.020,68  

Opis podprograma 

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim 
šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih 
instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega 
preživljanja prostega časa otrok. V Glasbeni šoli Grosuplje se letno izobražuje od 220 do 230  naših učencev.  
Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, 
zavarovanje itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih 
šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o zavodih, Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljanje sredstev za dejavnosti ter kvalitetne prostore, ki vodijo do kvalitetnega glasbenega izobraževanja 
za čim širši krog učencev.  
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljanje sredstev za kritje drugih osebnih prejemkov, izobraževalnih programov in materialnih stroškov, 
vezanih na prostor. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci : 
-  število vpisanih učencev v glasbeno šolo. 

Ocena uspeha: 
Program glasbenega izobraževanja je bil  izvajan nemoteno in v okviru dogovorjenih pogodbenih obveznosti 
temelječih na zakonsko predpisanih obveznostih, standardih in normativih. 

Redno so bili kriti materialni stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje prostora, zagotovljena sredstva za kritje 
prevoza in prehrane učiteljev v glasbeni šoli. Število grosupeljskih učencev vpisanih v glasbeno šolo je bilo 226. 
 
 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

Vrednost:  2.800,00  

Opis podprograma 

Program vključuje izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli, pa tudi dodatne oblike izobraževanja otrok (komorne 
skupine in pihalni orkester). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
-zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja. 
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljanje potrebnih sredstev za izobraževanja učiteljev glasbene šole in razširjenega programa za učence. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število nadpovprečno uspešnih učencev. 

Ocena uspeha: 
V okviru izvajanja programa v glasbeni šoli se zagotavlja tudi sredstva za izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli, 
ter za dodatno izobraževanje otrok v obliki komornih skupin. Program izobraževanja se je redno izvajal, sredstva 
so bila zagotovljena. Število učencev, ki se uspešno vključuje  v tekmovanja na vseh področjih se povečuje. 
Zastopani so na vseh nivojih glasbenih tekmovanj. 
 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost:  3.200,00  

Opis glavnega programa 

Glavni program obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, 
posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. 
Razvoj izobraževanja postaja prednostna naloga vsake moderne družbe. Izobraževanje je nepogrešljiv sestavni 
del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oziroma razvojna nujnost. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Za delovanje in programe organizacij, ki  izvajajo izobraževalne programe za odrasle, so bila zagotovljena 
sredstva za izvedbo javnega razpisa, namenjenega sofinanciranju neformalnih oblik izobraževanja odraslih v 
vseh starostnih obdobjih. V vseživljenjsko učenje je vključeno  cca 200 ljudi.  
 
 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost:  3.200,00  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je 
zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja 
izobrazbena raven in večja zaposljivost. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020, Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, 
- zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje. 
 
Kratkoročni cilji: 
-sofinanciranje Tretje življenjske univerze. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število udeležencev univerze. 

Ocena uspeha: 
Za delovanje  in programe organizacij, ki  izvajajo izobraževalne programe za odrasle, so bila zagotovljena 
sredstva za izvedbo javnega razpisa.  Sredstva je pridobilo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje, razpisan program razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja je bil uspešno realiziran. V 
vseživljenjsko učenje je vključeno  cca 200 ljudi.  

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost:  446.414,86  

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih 
stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe, sredstva za regresiranje šolskih 
potrebščin ter za štipendije za dijake in študente. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, 
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih, 
- povečati izobraževanje za deficitarne poklice. 
 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izvajanje dejavnosti v okviru programa pomoči šolajočim je potekalo nemoteno in v okviru obveznosti 
temelječih na zakonsko predpisanih obveznostih in občinskih predpisih. Program se je nadgrajeval v skladu s 
potrebami šolajočih. 
 
V letu 2018 se za izobraževanje odraslih  namenja sredstva v višini 3.200 EUR, podeljenih pa je bilo 65 štipendij 
dijakom in študentom. 
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost:  372.114,86  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v šole. S prevozi se zagotavlja večja varnost 
udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov. Poleg tega se iz tega podprograma financirajo prevozi otrok 
s posebnimi potrebami ter regresiranje šole v naravi in šolskih potrebščin socialno šibkejšim šolarjem. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o povračilu 
stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami. 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotovitev varne in brezplačne poti  v in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi in 
nakup šolskih potrebščin  vsem učencem po sprejemljivih cenah. 
 
Kratkoročni cilji: 
- ohraniti nivo možnosti izvajanja programa. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- delež učencev vozačev, 
- število učencev - prejemnikov subvencij za šolo v naravi , 
- število učencev - prejemnikov subvencij za šolske potrebščine. 

Ocena uspeha: 
Program pomoči šolajočim je potekalo nemoteno in bil v celoti realiziran. Prevoz v šolo je bil racionalno in 
varno organiziran v skladu z zakonskimi predpisi, standardi in normativi. Subvencije za udeležbo v šoli v naravi 
in nakup šolskih potrebščin so bile učencem dodeljene na podlagi socialnega položaja učencev. Delež učencev 
vozačev je znašal 49,82%. Subvencije za šolo v naravi in za šolske potrebščine so bile dodeljene vsem učencem, 
ki so jih glede na socialno stisko potrebovali. 

 

19069003 - Štipendije 

Vrednost:  74.300,00  

Opis podprograma 

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom in študentom. Sredstva se razdelijo na 
podlagi sprejetega odloka, štipendija pa se podeli tistim dijakom in študentom, ki na podlagi meril iz odloka  
dosežejo višje število točk.  Višje število točk dosežejo tisti dijaki in študentje, ki dosegajo vidnejše rezultate na 
šolskem/študentskem področju ter na drugih področjih izven formalnih oblik izobraževanja in družbenega 
udejstvovanja (prostovoljstvo, šport, kultura,...). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske pomoči za 
izobraževanje na področju kmetijstva. 
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Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Povečevanje  dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente,  dvig ravni izobrazbe naših 
občanov ter vzpodbujanje izobraževanja za deficitarne poklice. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotavljanje sredstev za štipendije v doseženem obsegu.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
-  število podeljenih štipendij. 

 
Ocena uspeha: 
Izveden javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva. Sredstva 
dodeljena  štirim prosilcem za izobraževanje v srednješolskem in  dodiplomskem programu. 

Za štipendiranje dijakov in študentov, so bila zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa.  Javni razpis za 
preteklo šolsko leto je bil realiziran v predvideni vsebini in obsegu. Dodeljeno je bilo 65 štipendij. 
 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost:  649.433,93  

Opis področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katere je 
zadolžena z zakonom o socialnem varstvu, razpisuje javne razpise za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o 
koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti, zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih 
zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih 
merilih, zagotavlja sredstva za doplačilo pomoči na domu, družinskega pomočnika in subvencije najemnin, ter 
pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi. 
 
Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Grosuplje namenja sredstva tudi programom, ki pomagajo 
reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok in enkratne denarne pomoči, izvajanje 
preventivnih programov preko CSD Grosuplje, izvajanje preventivnih programov proti zasvojenosti, 
sofinanciranje preventivnih programov,...)  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o socialnem varstvu, 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije, 
- Zakon  o lokalni samoupravi, 
- Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Grosuplje, 
- Odlok o enkratni denarni pomoči občine Grosuplje. 
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2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost:  36.540,00  

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina želi 
posredno prispevati k dvigu natalitete v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega 
podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno 
bivališče v občini Grosuplje in je državljan Republike Slovenije. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljati pogoje za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike in izboljšati pogoje 
mladim družinam. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2018 so bili pogoji za spodbujanje rodnosti in izboljševanje pogojev za življenje mladih družin uresničeni 
v skladu z zadanim ciljem. Denarno pomoč ob rojstvu otroka so prejeli vsi upravičeni vlagatelji. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost:  36.540,00  

Opis podprograma 

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh 
družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, po katerem bo 
upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim staršem, stalno bivališče v občini 
Grosuplje in je državljan Republike Slovenije. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
- izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, 
- spodbujanje rodnosti. 
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljati sredstva za te namene. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število podeljenih pomoči za novorojence. 

Ocena uspeha: 
V letu 2018 so denarno pomoč ob rojstvu otroka prejeli 203 vlagatelji, ki so imeli ob rojstvu otroka stalno 
prebivališče v Občini Grosuplje. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost:  612.893,93  

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, 
programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, program dnevnega varstva, programe Rdečega križa, programe 
za reševanje stanovanjske stiske občanov, institucionalno varstvo in družinskega pomočnika, pomoči materialno 
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. 
Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev,  na podlagi 
uspešne prijave na javni razpis. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izboljšanje kakovosti življenja,  
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, 
- razvoj strokovnih oblik pomoči, 
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Izvajanje programa socialnega varstva je potekalo nemoteno in v okviru dogovorjenih pogodbenih  obveznosti 
temelječih na zakonsko predpisanih obveznostih  oz. na potrebah lokalne skupnosti.  

 
 
20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost:  9.206,00  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen izvajanju dopolnilnih programov za otroke in mladostnike, romske otroke, ter rejnike, 
ki jih za naše občane na podlagi pogodbe izvaja CSD Grosuplje.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izboljšanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, romskih otrok, ter rejnikov in rejencev. 
 
Kratkoročni cilji: 
dobro sodelovanje s CSD Grosuplje in čim večja vključenost občanov v preventivne programe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število udeležencev preventivnih programov, 
- delež proračunskih sredstev. 
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Ocena uspeha: 
Izvajanje programa socialnega varstva je potekalo nemoteno in v okviru dogovorjenih pogodbenih  obveznosti 
temelječih na zakonsko predpisanih obveznostih  oz. na potrebah lokalne skupnosti. Program  dopolnilnih 
programov za  otroke, mladostnike, romske otroke in rejnike je bil realiziran v predvidenem obsegu in vsebini na 
osnovi pogodbe s CSD. Število udeležencev preventivnih programov je znašalo cca 250. Delež proračunskih 
sredstev pa je bil 0,052%. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost:  31.598,11  

Opis podprograma 

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju 
kakovostne starosti invalidnih oseb. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko 
bolj prijazna, hkrati pa je tudi finančno ugodnejša kot institucionalno varstvo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živi 
dostojno življenje.  
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotoviti sredstva za družinske pomočnike vsem osebam, ki so do njega upravičene.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število družinskih pomočnikov. 

Ocena uspeha: 
Izvajanje financiranja družinskih pomočnikov je v letu 2018 potekalo nemoteno in v ustreznem obsegu. Sredstva 
so bila zagotovljena vsem osebam, ki so bile na podlagi odločb CSD do tega upravičene. Do februarja 2018 so 
delo družinskega pomočnika opravljale štiri, nato pa do konca leta, tri osebe. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost:  443.489,74  

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v 
zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila 
(institucionalno varstvo), pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni 
za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,  Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zagotavljanje kvalitete življenja starostnikom in osebam s posebnimi potrebami. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na 
domu.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število vključenih, v socialno oskrbo na domu, 
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 

Ocena uspeha: 
Zagotavljanje oskrbe starostnikom in osebam s posebnimi potrebami je v letu 2018 potekalo nemoteno in v 
ustreznem obsegu. Sredstva so bila zagotovljena vsem osebam, ki so bile na podlagi odločb CSD do tega 
upravičene. Poprečno število vključenih v pomoč družini na domu je bilo 59,25, število vključenih v socialne 
zavode pa 51. 

 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost:  104.817,09  

Opis podprograma 

Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin, sredstva za upravljanje mobilnih 
nastanitvenih enot, subvencije prehrane otrok in sredstva za poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki nimajo 
dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.  Pomoči so namenjene socialno ogroženim 
posameznikom in družinam pri zmanjševanju socialne izključenosti in revščine.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem, Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. 
 
Kratkoročni cilji: 
Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število prejemnikov socialne pomoči,  
- število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja,  
- število pokopov iz proračunskih sredstev. 

Ocena uspeha: 
V letu 2018 je bilo iz občinskega proračuna dodeljenih 67 enkratnih denarnih socialnih pomoči. Praviloma so  
bile izplačane v materialni obliki, kot plačilo položnic, nakup šolskih potrebščin in nakazilo trgovini za nakup 
življenjskih potrebščin.  

Za zagotavljanje socialnega varstva materialno ogroženih občanov so bili izvajani številni vsebinski ukrepi in 
pomoči ogroženim. Pomoči, namenjene zmanjševanju socialne stiske posameznikov in družin, se izvajajo na 
podlagi odločb CSD in  občinskih predpisov. Program pomoči je bil realiziran v skladu z dejanskim potrebami 
upravičencev do pomoči. Število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja je bilo povprečno 30. Število 
pokopov iz proračunskih sredstev pa 1. 
 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

Vrednost:  475,08  

Opis podprograma 

Socialno varstvo zasvojenih vključuje  zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih programov  iz področij 
različnih sodobnih zasvojenosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Preprečevanje različnih zasvojenosti, osveščanje ljudi o nevarnostih bolezni odvisnosti in njihovem 
obvladovanju. 
 
Kratkoročni cilji: 
Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih programov. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število vključenih v preventivne programe. 

Ocena uspeha: 
Delavnice in predavanja na temo preventivnih programov iz področij različnih sodobnih zasvojenosti so bile 
izvedene v okviru šol, za vse udeležence, ki so se jih želeli udeležiti.  
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost:  23.307,91  

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: 
materialna, oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do 
pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so 
zaradi svojih lastnosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre 
in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o vrednotenju 
programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Izboljšati življenje ranljivih skupin ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanje posebnih socialnih programov in 
storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih 
organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju 
socialnih stisk in razlik. 
 
Kratkoročni cilji: 
Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij z javnim razpisom. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- število društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost. 

Ocena uspeha: 
Za delovanje humanitarnih organizacij, ki  izvajajo programe za izboljšanje življenjskega položaja ranljivih 
skupin ljudi, so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti RK in  za izvedbo javnega razpisa, 
namenjenega sofinanciranju humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Javni razpis je bil realiziran v predvideni 
vsebini in obliki. Število humanitarnih organizacij je bilo 20. 

 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost:  55.598,71  

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-  Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, 
-  Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
   proračunov, 
-  Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
   prihodkov, 
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- Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Zakon o Banki Slovenije). 

 
2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost:  55.598,71  

Opis glavnega programa 

Glavni program  zajema sredstva za pokrivanje obresti od najetih kreditov in stroške v zvezi z zadolževanjem. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2018 se je zasledovalo zastavljene cilje. 

 
 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost:  55.448,71  

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance 
odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine in financiranje likvidnosti proračuna 
občine s čim nižjimi stroški. 
 
Kratkoročni cilji: 
- poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, 
- tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- izpolnitev predvidenih izplačil vseh obveznosti. 

Ocena uspeha: 
V letu 2018 so bile poravnane vse obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih pogodb. 
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost:  150,00  

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance 
odhodkov zajema plačila stroškov zunanjih finančnih in pravnih svetovalcev skladno z zahtevo iz Pravilnika o 
postopkih zadolževanja občin. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
financiranje izvrševanja proračuna občine in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. 
 
Kratkoročni cilji: 
- poplačilo vseh obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, 
- tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti. 

Ocena uspeha: 
Izplačane so bile vse obveznosti. 

 
 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost:  8.431,62  

Opis področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za 
splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, 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 ni. 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost:  8.431,62  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

V letu 2018 se v občini ni zgodila hujša naravna nesreča. 

 
23029001 - Rezerva občine 

Vrednost:  8.400,00  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona 
o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva deluje kot proračunski 
sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. Sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov 
proračuna. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 

 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
 hitra intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.  
 
Kratkoročni cilji: 
- delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic 
  škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Ocena uspeha: 
V letu 2018 se v občini ni zgodila hujša naravna nesreča. 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost:  31,62  

Opis podprograma 

Podprogram pokriva solidarnost pri naravnih in drugih nesrečah v občini ali izven nje, pa tudi sofinanciranje 
prevoza vode v času suše. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Sklep o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode na območju 
občine Grosuplje. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Ohranjanje proračunske postavke in proračunskih sredstev za te namene. 
 
Kratkoročni cilji: 
- čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastale ob naravnih in drugih 
              nesrečah, 
- plačilo prevoza vode v času suše. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
-obseg dodeljenih sredstev za te namene. 

Ocena uspeha:  
Po dogovoru z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. smo v sušnem obdobju pokrivali 50% prevoznih 
stroškov za dobavo pitne vode, in sicer vsem stalno živečim prebivalcem v občini, ki nimajo možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. V ta namen smo porabili 32 EUR. 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost:  0,00  

Opis glavnega programa 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega 
leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna občine Grosuplje za 
leto 2018.  
 
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso 
bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje 
zakon. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 
 



124 

 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Splošna proračunska rezervacija ni bila koriščena po sprejemu rebalansa 2 proračuna za leto2018. 
 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost:  0,00  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih 
financah. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 
 

Dolgoročni in letni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj: 
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 
 
Kratkoročni cilji: 
- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna         
  ni bilo mogoče planirati. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih in letnih ciljev podprograma na osnovi kazalcev 

Kazalci: 
- pokrite naloge oziroma aktivnosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti. 

Ocena uspeha: 
Splošna proračunska rezervacija ni bila koriščena po sprejemu rebalansa 2 proračuna za leto2018. 
 
 
 
 

II. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih 
sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom 
ZJF 

 
Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 prikazuje sledeča tabela: 
 
 
 



PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2018
         (v EUR)

Vrsta namenskih sredstev Prejemki  2018

PU/PP Sprejeti plan 2018

Veljavni plan 

2018 Realizacija  2018 Indeks      (6=5/3) Indeks     (7=5/4)

1 2 3 4 5 6 7 8=2-5

I. POŽARNA TAKSA

Prihodki državnega proračuna za požarno takso 48.305

Prenos otv.stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) 3.484

0407006  Poraba požarne takse 50.000 50.000 39.962 80 80

Skupaj požarna taksa 51.789 50.000 50.000 39.962 80 80 11.827

II. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

II.1.  NAJEMNINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo 1.356.840

Prenos otv.stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) 4.131.274

0615032  Obnova kanalizacijskih sistemov - najem. KI 294.514 294.514 253.318 86 86

0615033  Obnove na področju ravnanja z odpadki - najem.KI 20.200 19.116 8.470 42 44

0615042 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 271.382 271.382 205.886 76 76

0615043 Gradnja kanalizacije na Gatini 138.420 138.465 136.166 98 98

0616052 Nadvoz Brezje in LC do ZN Sever - vodovod 84.765 81.729 77.031 91 94

0616043  Obnova vodovodnih sistemov - najem. KI 358.290 361.326 317.623 89 88

Skupaj najemnina za komunalno infrastrukturo 5.488.114 1.167.571 1.166.532 998.494 86 86 4.489.620

II.2.  OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA - ODPADKI

Prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 15.296

Prenos stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) -16.273

0615001 Sanacija črnih odlagališč 1.700 1.700 1.494 88 88

0615002 Odstranjevanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 12.400 13.484 13.483 109 100

0615004  Komunalna deponija 55.980 55.980 8.150 15 15

Skupaj okoljska dajatev za onesnaževanja okolja -977 70.080 71.164 23.127 33 32 -24.104

II.3.  OKOLJSKA DAJATEV ZA  ONESNAŽ. OKOLJA - ODPADNE VODE

Prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 188.017

Prenos otv.stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) -97.835

0615009 Gradnja kanalizacije - opremljanje stavbnih zemljišč 270.421 270.421 225.406 83 83

Skupaj okoljska dajatev za onesnaževanja okolja - odpadne vode 90.182 270.421 270.421 225.406 83 83 -135.224

Skupaj komunalna infrastruktura 5.577.319 1.508.072 1.508.117 1.247.027 83 83 4.330.292

III. TURISTIČNA TAKSA
Turistična taksa 32.876
Prenos otv.stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) -6.407
0514011 Turistično vodenje 1.300 1.550 1.516 117 98

0514006 Občinski turistični informacijski center 200 200 122 61 61

0514010 Radensko polje 66.850 51.900 2.329 3 4

514022 Zavod za turizem in promocijo Občine Grosuplje 134.450 134.450 84.600 63 63

0514012 Urejanje turističnih točk 2.600 2.600 2.600 100 100

Skupaj turistična taksa 26.469 205.400 190.700 91.167 44 48 -64.698

IV. KUPNINE OD PRODAJE PREMOŽENJA
Kapitalski prihodki 162.119
Prenos otv.stanja (več/manj porabljena namenska sredstva) 0

0616037 Pridobitve zemljišč 300.100 296.845 197.413 66 67

Skupaj kupnine od prodaje premoženja 162.119 300.100 296.845 197.413 66 67 -35.294

Izdatki 2018
Prenos 

neporabljenih 
namenskih 

sredstev
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III. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz 
preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ 

 

V letu 2018 občina ni imela neporavnanih obveznosti. 

 

 

IV. Poročila neposrednih proračunskih  uporabnikov - 
obrazložitev proračunskih postavk 

 
 
01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

0101001 - Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 

Vrednost:  16.731,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in 
sejah odborov in komisij 25-tim članom občinskega sveta, ki prejemajo plačilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije kot to določa Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Grosuplje in v skladu s 34.a členom  Zakona o 
lokali samoupravi, ki določa, da članu občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali 
seji delovnega telesa občinskega sveta. V letu 2018 so bile 3 seje občinskega sveta.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101002 - Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij 

Vrednost:  7.536,39  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo občinskega sveta in delovnih 
teles občinskega sveta. Na tej postavki so se zagotavljala sredstva  za sejnine za zunanje člane odborov in 
komisij občinskega sveta (člane, ki niso občinski svetniki) in tudi sejnine za člane uredniškega odbora lokalnega 
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časopisa Grosupeljski odmevi, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,... in drugih organov. Poleg tega 
so se na tej postavki zagotavljala tudi sredstva za stroške reprezentance občinskega sveta - pogostitve na sejah 
občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta in tudi sredstva za snemanje sej občinskega sveta.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101009 - Financiranje političnih strank 

Vrednost:  65.023,92  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila planirana za financiranje političnih strank na podlagi Zakona o političnih 
strankah in Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Grosuplje in so znašala 0,6% primerne porabe. 
Politične stranke se financirajo glede na volilni uspeh na zadnjih lokalnih volitvah oziroma sorazmerno glede na 
število glasov volivcev, ki so jih dobile na lokalnih volitvah. Do teh sredstev so bile glede na volilni uspeh na 
lokalnih volitvah 2014 upravičene naslednje politične stranke - SDS, SMC, SD,  NSi, SLS in Desus. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101010 - Financiranje svetniških skupin 

Vrednost:  5.110,81  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva za financiranje svetniških skupin so se zagotavljala na podlagi Pravilnika o pogojih za delo svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov glede število izvoljenih članov posamezne svetniške skupine. Svetniške skupine 
in samostojni svetniki so sredstva na tej postavki v letu 2018 namenili predvsem za nakup strojne računalniške 
opreme, poštne storitve ter za pisarniški material in storitve.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0005 - Financiranje svetniških skupin 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom se je zagotovilo ustrezne materialne in strokovne pogoje za 
opravljanje funkcije občinskega svetnika. 
 
 
 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0101004 - Nadomestila članom občinske volilne komisije 

Vrednost:  8.886,06  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo članom občinske volilne komisije (predsednik, namestnik 
predsednika in 3 člani ter njihovi namestniki) za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 in tajniku ter namestniku 
tajnika občinske volilne komisije v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101005 - Materialni stroški volitev 

Vrednost:  7.216,09  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se zagotovila za materialne stroške pri izvedbi lokalnih volitev župana, občinskega 
sveta in članov svetov krajevnih skupnosti  (poštnina, glasovnice, najemnine za volišča, stroški izdelave volilnih 
imenikov,…). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta 

 
 
 



128 

 

0101006 - Nadomestila članom volilnih odborov 

Vrednost:  8.335,74  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo članom volilnih odborov (na voliščih) za opravljanje 
funkcije v  skladu s 45. a členom Zakona o lokalnih volitvah, ki so bili upravičeni do zakonsko določenega 
nadomestila za opravljanje svoje funkcije. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101007 - Stroški tehničnih opravil za izvedbo volitev 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za morebitno za tehnično in informacijsko - komunikacijsko pomoč 
pri izvedbi lokalnih volitev v letu 2018.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101008 - Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila planirana v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Sklepom o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Grosuplje za volilno leto 2018, ki ga je 
sprejel občinski svet pred lokalnimi volitvami 2018 za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Delno se 
povrnejo stroški  volilne kampanje iz občinskega proračuna organizatorjem volilne kampanje glede na volilni 
uspeh. Sredstva se v preteklem letu niso koristila in se bodo koristila v letu 2019, saj je rok za oddajo poročila o 
porabi sredstev za volilno kampanjo za volitve župana in v občinski svet 02.04.2019. Sredstva se organizatorjem 
volilne kampanje izplačajo na podlagi poročila.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0101013 - Volitve romskega svetnika 

Vrednost:  5.598,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvolitev  predstavnika romske skupnosti v občinski svet na 
lokalnih volitvah v letu 2018. Sredstva na tej postavki so namenjena za nadomestilo članom posebne volilne 
komisije. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

0104001 - Nagrade po občinskem odloku 

Vrednost:  5.857,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena vsakoletni počastitvi občinskega praznika, 25.06., s podelitvijo 
priznanj Občine Grosuplje (priznanje z zlatim, srebrnim in bronastim znakom) na podlagi Odloka o priznanjih 
Občine Grosuplje. Sredstva se je porabilo za izdelavo priznanj in listin ter za stroške izvedbe prireditve, na kateri 
se je podelilo priznanja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

0104002 - Stroški objav občinskih predpisov 

Vrednost:  3.824,64  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V občinskem proračunu so se na tej postavki zagotovila sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu 
RS in za vodenje kataloga informacij javnega značaja, ki ga izvaja Inštitut za lokalno samoupravo in javna 
naročila. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

0106001 - Članarine v organih lokalne samouprave v državi 

Vrednost:  3.088,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se zagotovila za letno članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), katere članica je 
Občina Grosuplje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

0106002 - Sofinanc.razv.prog. v RRA LUR in ostalih proj.v EU 

Vrednost:  4.723,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se namenila za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog in dejavnosti vzpodbujanja 
regionalnega razvoja in projektov Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), katere 
članica je Občina Grosuplje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Realiziralo se je splošne razvojne naloge in projekte v okviru RRA LUR, h katerim se je pristopilo. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

0116001 - Stroški poimenovanja naselij in ulic 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva za poimenovanja naselij in  ulic so bila namenjena za morebitne stroške (izdelava, namestitev, 
vzdrževanje in odstranitev označevalnih tabel ulic in naselij, stroški spremenjenih hišnih številk,…) na novo 
poimenovanih naselij in ulic ali sprememb imen naselij in ulic v občini Grosuplje, vendar v letu 2018 ni bilo 
izvedenega nobenega postopka  poimenovanja oz. preimenovanja  naselja oz. ulice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

0118001 - Stroški objav v medijih 

Vrednost:  22.929,90  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za informiranje in obveščanje občank in občanov ter širše javnosti o 
dogajanju na različnih področjih v sami občini preko lokalnega Radia Zeleni val in Radia 1 in spletnega medija 
na podlagi sklenjenih pogodb..  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0118003 - Stroški objav v drugih medijih 

Vrednost:  700,40  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so bila sredstva namenjena za objavljanje podatkov Občine Grosuplje  in oglaševanje podatkov 
na spletnih straneh PIRS in Rumenih straneh. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0118004 - Stroški občinskega časopisa 

Vrednost:  60.762,34  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva ne tej postavki so bila namenjena za stroške lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi, katerega 
ustanoviteljica je Občina Grosuplje na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski 
odmevi. Sredstva se je zagotovilo za izdajo 10 - tih številk lokalnega časopisa. Stroški občinskega časopisa so 
zajemali stroške založništva in tiskanja, plačila odgovornega urednika in zunanjih sodelavcev preko avtorskih ali 
podjemnih pogodb, stroške raznosa in poštnine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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02 - Nadzorni odbor 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0202001 - Nadomestila članom nadzornega odbora 

Vrednost:  2.451,09  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom občine in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v občini 
Grosuplje so se zagotovila sredstva za delovanje nadzornega odbora, predvsem za  sejnine članom nadzornega 
odbora. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0202002 - Stroški revizij 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za morebitno strokovno zunanjo pomoč nadzornemu odboru pri 
izvedbi posameznih posebnih strokovnih nalog nadzora (pomoč pri izvedbi revizije posameznega področja 
nadzora), vendar nadzorni odbor v letu 2018 ni naročil zunanje pomoči.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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03 - Župan 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

0301003 - Stroški reprezentance 

Vrednost:  11.431,77  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za pokrivanje stroškov reprezentance se je porabilo sredstva za stroške, povezane z obiski državnih, 
gospodarskih in tujih delegacij , stroške raznih protokolarnih dogodkov in stroške, povezane s promocijo občine 
na državni in mednarodni ravni (poslovna darila, promocijski material,…).  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0301004 - Nadom.za nepoklicno opravlj. funkcije župana 

Vrednost:  22.215,24  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki se je skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih uslužbencih, 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev namenilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije župana na podlagi uvrstitve  funkcije župana v 53. plačni razred zmanjšano za 50% plače, ki 
bi jo župan dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0304001 - Stroški za pokrovitelj. in prireditve občine 

Vrednost:  17.980,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena raznim dejavnostim društev in posameznikom ob pomembnih 
jubilejih, gostovanjih in tekmovanjih, prireditvah, pripravah razstav,… oziroma promociji občine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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04 - Urad za splošne zadeve 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

0403001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

Vrednost:  1.200,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki  so bila namenjena letni članarini za Evropsko združenje za lokalno demokracijo 
(ALDA) in Institut regij Evrope (IRE), katerih članica je Občina Grosuplje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

0404001 - Urejanje obč. premož.(str.izvr.,not.odv., dr.str.) 

Vrednost:  9.509,66  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi na tej postavki so se zagotavljala sredstva za urejanje občinskih zemljišč oz. za izvajanje aktivne 
zemljiške politike z izvedbo premoženjsko pravnih in drugih postopkov. S sredstvi so se krili stroški notarskih 
storitev, odvetniških storitev, stroški izvedencev, stroški postopkov izterjave in izvršb, odločb iz občinske 
pristojnosti ter drugi stroški - cenitve, študije, … 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0404002 - Odškodnine na podlagi sodb 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena za morebitne odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb ali poravnav oz. mediacij in 
za odškodnine izven sodnih postopkov na podlagi poravnav, vendar v letu 2018 ni bilo potrebno izplačati 
nikakršnih odškodnin in ni bilo nobenih sodnih postopkov na podlagi poravnav. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0406001 - Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

Vrednost:  988.932,26  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za 
javni sektor, so se na tej postavki  zagotavljala sredstva za plače zaposlenim (osnovna plača, dodatki, povračilo 
stroškov prehrane in prevoza, nadurno delo, povečan obseg dela…) in  tudi sredstva za izplačilo regresa za letni 
dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in vsi prispevki v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0406003 - Materialni stroški delovanja občinske uprave 

Vrednost:  78.311,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena delovanju občinske uprave. Med stroške, povezane z delovanjem 
občinske uprave spadajo  stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški nabave strokovne literature, 
časopisov, revij, knjig, stroški fotokopiranja, telefona, poštnih storitev, potni stroški, stroški službenih potovanj 
(dnevnice, hotelske storitve, cestnine, parkirnine), stroški poštnine in telefonskih storitev, stroški usposabljanja 
in izobraževanja ter izpopolnjevanja zaposlenih, stroški prevajalskih storitev, plačila za delo prek študentskega 
servisa,  nagrade študentom in dijakom na obvezni delovni praksi, vzdrževanje računalniških programov in drugi 
operativni odhodki, kamor sodijo stroški: izvajanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, preventivni 
zdravstveni pregledi, vzdrževanje prostorskega sistema PISO, itd.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0406011 - Počitniška dejavnost - Kranjska Gora 

Vrednost:  2.316,74  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki  so bila namenjana za upravljanje in tekoče vzdrževanje počitniškega objekta oz. 
stanovanja v Kranjski Gori, kar vključuje stroške čiščenja, električne porabe, vode in komunalnih storitev, 
stroške ogrevanja, odvoza smeti, vzdrževanja, investicijskih obnov, nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča,...  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0587 - Počitniške dejavnosti - Kranjska Gora 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovilo se je gospodarno ravnanje s počitniškimi kapacitetami z zagotavljanjem ustreznih pogojev za 
koriščenje počitniškega objekta. 

0406012 - Počitniška dejavnost - Čateške toplice 

Vrednost:  11.672,78  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki  so bila namenjana za upravljanje in tekoče vzdrževanje počitniškega objekta  v Čateških 
toplicah, kar vključuje stroške čiščenja, električne energije, v vzdrževanja, investicijskih obnov in izboljšav, letni 
strošek plačila zakupnine,... 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0588 - Počitniška dejavnost - Čateške toplice 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovilo se je gospodarno ravnanje s počitniškimi kapacitetami z zagotavljanjem ustreznih pogojev za 
koriščenje počitniškega objekta. 

0406013 - Hramba E-dokumentov 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki  so bila planirana za e- hrambo računov in e - hrambo dokumentov na podlagi pogodb in 
zakonodajnih zahtev, vendar se hramba e - dokumentov še ni začela izvajati. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

0406009 - Investicije v računalniško in drugo opremo 

Vrednost:  14.737,19  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za potrebe delovanja občinske uprave - posodabljanje  računalniških 
programov, nakup strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske 
in avdiovizualne opreme ter licenčne programske opreme ter za nakup pisarniškega pohištva in opreme  v skladu 
s potrebami delovanja občinske uprave. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0433 - Investicije v računalniško in drugo opremo 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Občinski upravi se je zagotovilo ustrezne tehnične pogoje  za kakovostno in strokovno izvajanje nalog. 
 

0406010 - Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter vozil 

Vrednost:  66.502,35  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih vozil (goriva, vzdrževanja in 
popravila ter registracije in zavarovalne premije), stroške opreme, zavarovanje opreme in objektov, vzdrževanje 
računalniške in komunikacijske opreme, najem računalniške in druge programske opreme. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0407001 - Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 

Vrednost:  671,33  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za redno delovanje štaba civilne zaščite in za druge operativne stroške 
za potrebe delovanja štaba, za plačilo stroškov usposabljanja ter tudi za stroške elektrike in tekočega vzdrževanje 
zaklonišč na Adamičevi in Kersnikovi cesti (Mrzle njive). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0407003 - Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi na tej postavki so se zagotovila sredstva za nakup opreme za potrebe civilne zaščite oz. za 
zagotavljanja zaščite in reševanja v občini Grosuplje v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in trenutnimi potrebami. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0002 - Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovilo se je ustrezen sistem in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja. 
 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0407004 - Sredstva za redno dejavnost OGZ 

Vrednost:  21.780,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so bila sredstva namenjena za redno dejavnost in delovanje občinske gasilske zveze in so se 
izplačevala mesečno po dvanajstinah Gasilski zvezi Grosuplje na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0407005 - Sredstva za redno dejavnost GD 

Vrednost:  18.480,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena redni dejavnosti gasilskih društev v občini in so se izplačevala 
mesečno po dvanajstinah Gasilski zvezi Grosuplje na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0407006 - Poraba požarne takse 

Vrednost:  39.962,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva požarne takse občina prejema iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom na 
podlagi vsakoletnega razdelilnika, ki ga pripravi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in jih je v 
celoti namenila oziroma nakazala Gasilski zvezi Grosuplje za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ter 
sofinanciranje vozil na podlagi sklepa občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0009 - Poraba požarne takse 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotavljalo se je ustrezno izvajanje javne gasilske službe in optimalno varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami z zagotavljanjem ustreznih pogojev in opremljenostjo gasilskih enot. 

0407007 - Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme 

Vrednost:  46.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se namenila investicijam oziroma investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov in 
nabavi ter vzdrževanju opreme gasilskih društev v občini in so se nakazovala Gasilski zvezi Grosuplje na 
podlagi predloženih računov v okviru sredstev, ki so bila zagotovljena v proračunu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0003 - Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovilo se je ustrezne pogoje in opremljenost za potrebe izvajanja gasilske službe v občini. 
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0407008 - Investicije in nakup gasilske opreme 

Vrednost:  45.200,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se na podlagi predloženih računov namenila za sofinanciranje nujne gasilske opreme 
prostovoljnim gasilskim društvom v občini Grosuplje. In so se nakazala na podlagi predloženih računov Gasilski 
zvezi Grosuplje  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0004 - Nakup gasilske opreme 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovilo se je ustrezne pogoje za opremljenost gasilskih enot. 

0407009 - Zavarovanje operativne gasilske ekipe 

Vrednost:  4.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za zavarovanje gasilskih enot oziroma gasilcev  v skladu z Zakonom 
o gasilstvu in so se nakazala Gasilski zvezi Grosuplje, in za morebitne stroške intervencij. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

0413001 - Javno internetno WiFi omrežje 

Vrednost:  21.703,97  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena mesečni naročnini za vzpostavljen brezžični (WiFi) internetni signal 
po naseljih Grosuplje in Šmarje Sap (11 dostopovnih točk) in morebitnemu nakupu opreme za vzpostavitev 
novih dostopovnih točk. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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040 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0400601 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 

Vrednost:  161.358,47  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka predstavlja skupne letne stroške inšpektorata in redarstva v letu 2018, ki zajemajo bruto plačo z vsemi 
predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane 
med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno 
zdravstveno zavarovanje, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo). V skladu z Odlokom 
o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski 
strošek vsake občine ustanoviteljice. Glede na plan je bila postavka realizirana v 84%, občine pa so upravičene 
do povrnitve sredstev te postavke iz državnega proračuna v višini 50 %, povečano za 20% 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0400602 - Materialni stroški 

Vrednost:  58.535,21  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog 
organa skupne občinske uprave. Zagotovljena so bila sredstva in delovni pogoji za nemoteno izvajanje nalog 
skupne občinske uprave. Sredstva so bila namenjena za pisarniški material, poštnino, gorivo, servisiranje, 
zavarovanje in registracijo treh službenih vozil, nakup uniforme in opreme za redarje, uporabo telefonov, najem 
računalniške opreme, vzdrževanje licenčne programske opreme in operativnega informacijskega okolja, 
strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, odvetniške nagrade, ter najem stacionarnega radarja za 
mejenje hitrosti. Realizacija glede na plan je bila 83%, stroške so si občine ustanoviteljice delile na tretjine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 



147 

 

0400603 - Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

Vrednost:  210,66  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali stroški upravljanja prostorov na naslovu Taborska cesta 1, kjer deluje Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. Prostori so v lasti Občine Grosuplje. Med stroške upravljanja spadajo izvajanje storitev 
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih vgrajenih naprav. Realizacija je bila 84%, 
realizacija postavke pomenili tretjinski strošek vsake občine ustanoviteljice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0400604 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov 

Vrednost:  3.031,72  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva s te postavke so se porabila za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer deluje Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ter 
odvoza smeti. Postavka je bila realizirana v deležu 89%, Občina Grosuplje je obratovalne stroške zaračunala 
ustanoviteljicama v tretjinskih deležih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0400605 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost:  2.709,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Stroški iz 
tega naslova pomenijo stroške za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije za 
prostore ter opremo. Realizacija je bila 76%. Stroške so si občine ustanoviteljice delile na tretjine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0400606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  23.433,83  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 se je izvedel nakup vozila za redarsko službo, nakup pisarniškega pohištva in štirih radijskih postaj. 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, so stroški navedene postavke 
pomenili tretjinski strošek vsake občine ustanoviteljice. Glede na plan je bila postavka realizirana v višini 84%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0428 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

V letu 2018 se je izvedel nakup vozila za redarsko službo, nakup pisarniškega pohištva in štirih radijskih postaj. 
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041 - Medobčinski razvojni center 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0410601 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost:  111.060,26  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka predstavlja skupne letne stroške medobčinskega razvojnega centra v letu 2018, ki zajemajo bruto plačo 
z vsemi predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov 
prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in 
obvezno zdravstveno zavarovanje, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo). V skladu z 
Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, stroški navedene postavke 
pomenijo tretjinski strošek vsake občine ustanoviteljice. Glede na plan so bile plače realizirane v 85%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0410602 - Materialni stroški 

Vrednost:  9.976,98  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog 
organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili: primerna sredstva in delovni pogoji, kar je omogočalo 
izvajanje nalog skupne občinske uprave, predvsem sredstva za pisarniški material, tisk promocijskega materiala 
MRC, službene poti po Sloveniji in tujini, sredstva za uporabo telefonov, zdravniške preglede, vzdrževanje 
licenčne programske opreme, strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Realizacija glede na plan je 
bila 48%, stroške so si občine ustanoviteljice delile na tretjine, upravičene pa so do povrnitve sredstev iz 
državnega proračuna v višini 50 %.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte.  

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0410603 - Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

Vrednost:  90,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali stroški upravljanja prostorov, kjer deluje Medobčinski razvojni center, na naslovu 
Taborska cesta 1, in so v lasti Občine Grosuplje. Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, 
obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih vgrajenih naprav in predstavljajo strošek občin 
ustanoviteljic. Realizacija je bila 18 %. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte, gre zgolj za redno vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0410604 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov 

Vrednost:  1.505,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva s te postavke so se porabila za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer deluje Medobčinski razvojni 
center, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ter odvoza smeti. 
Postavka je bila realizirana v deležu 43 %, Občina Grosuplje je stroške zaračunala ustanoviteljicama v tretjinskih 
deležih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte, gre zgolj za redno vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0410605 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost:  1.226,26  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega razvojnega centra. Stroški iz tega 
naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije za prostore in 
opremo. Del sredstev s te postavke se je namenil za zamenjavo termostata v eni od pisarn. Realizacija je bila 34 
%. Stroške so si občine ustanoviteljice delile na tretjine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte, gre zgolj za redno vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0410606 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Vrednost:  191,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 se je za uspešno delovanje Medobčinskega razvojnega centra zagotovil nakup ustrezne tehnične 
opreme. Glede na plan je bila postavka realizirana 3 %, stroški investicij in investicijskega vzdrževanja niso 
predmet povrnitve sredstev iz državnega proračuna. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0527 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Za potrebe delovanja Medobčinskega razvojnega centra se zagotavlja ustrezne tehnične pogoje. 
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05 - Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0502001 - Plačila str. plačilnega prom. in banč. stor. 

Vrednost:  5.932,04  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke so se v letu 2018, enako kot v preteklih letih, financirali stroški, 
povezani s plačilnim prometom, ki ga za občine izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila in stroški 
bančnih storitev za poslovanje z gotovino, bančnimi karticami, vrednostnimi papirji in stroški pologov gotovine 
iz parkirnih avtomatov. 
 
Z navedene proračunske postavke so se pokrivali tudi stroški negativnih obresti Banke Slovenije, ki jih je uvedla 
že v letu 2014, sredi leta 2017 pa so jih uvedle tudi poslovne banke. Tako so bile tudi za nočno vezavo sredstev 
na zakladniškem podračunu, ki jo za Občino Grosuplje izvaja NLB d.d. Ljubljana, v letu 2018 obračunane 
negativne obresti oz. stroški upravljanja z nočnim depozitom, ki so dejansko po vsebini negativne obresti. Zato 
so se tovrstni stroški v letu 2018 v primerjavi s stroški iz preteklega leta ustrezno povečali. 
 
Namen navedene proračunske postavke je bil dosežen, saj je ves plačilni promet in druge storitve, povezane z 
njim, potekal nemoteno in zagotavljal redno izvajanje nalog občine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

0504013 - Internet - Domača stran Občine Grosuplje 

Vrednost:  7.093,79  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva, ki so bila planirana na tej postavki, so bila namenjena vzdrževanju in dograjevanju spletne strani 
Občine. V zvezi s tem so nastajali stroški za pogodbenega izvajalca. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu 
stroškov, ki se nanašajo na podaljšanje domene za spletno stran občine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0504011 - Občinske prireditve 

Vrednost:  11.068,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se v preteklem  letu krili stroški občinskih prireditev v organizaciji ali soorganizaciji Občine 
Grosuplje: Kolesarski maraton treh občin, Grosuplje v jeseni, druge občinske prireditve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

N navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

0504002 - Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

Vrednost:  1.289,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali stroški upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Grosuplje. Gre za 
stroške upravljanja objekta na Kolodvorski cesti 2  in na Taborski cesti 1 v Grosupljem. Upravljavec teh 
prostorov je podjetje Doma d.o.o., UNI MOS d.o.o., ter drugih objektov v lasti občine, ki so v upravljanju 
ZPKSU-ja. 
 
Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih 
vgrajenih naprav in skupnih gradbenih elementov poslovnih objektov. Upravnik je opravljal tudi organizacijsko - 
administrativna, tehnično - strokovna, finančno - računovodska, pravno - premoženjska in hišniško - tehnična 
opravila. Postavka je bila realizirana v okviru obsega teh storitev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0504003 - Obratovalni stroški poslovnih prostorov 

Vrednost:  20.504,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali stroški obratovanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Grosuplje, kot so: 
stroški varovanja zgradb in prostorov, električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalnih 
storitev ter odvoza smeti. 
 
Obratovalne stroške plačuje Občina za objekte na Kolodvorski cesti 2, na Taborski cesti 1 in na Taborski cesti 6 
v Grosupljem, za Gasilski center na Gasilski cesti 6 v Grosupljem, na Ljubljanski cesti 39 in Lahovi cesti 1 v 
Šmarju Sap, ter v Mali Račni 20 in Št. Juriju 10. Obratovalni stroški poslovnih prostorov so bili plačani na 
podlagi računov dobaviteljev. Nastali stroški niso presegli planiranih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 
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0504004 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost:  11.930,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Grosuplje. Poleg 
stroškov tekočega vzdrževanja, ki so bili ocenjeni, so se s postavke plačevali tudi pogodbeni stroški čiščenja, 
zavarovanja, rednih servisnih pregledov naprav vgrajenih v objekte. Tekoče vzdrževanje nas je stalo manj kot 
smo predvidevali predvsem zaradi manjših stroškov tekočega vzdrževanja. Med letom je bilo opravljeno le nujno 
tekoče vzdrževanje na teh objektih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0504012 - Vzdrž. SN naprav v TP nizko napet. omrežja 

Vrednost:  3.198,34  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje srednje napetostnih elektro naprav, ki so v lasti Občine Grosuplje. 
Storitve so bile realizirane v okviru sklenjenih vzdrževalnih pogodb. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0504015 - Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje 

Vrednost:  8.321,90  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na postavki se je vodila poraba sredstev za obratovalne stroške doma. Dejanski  stroški so bili nekoliko nižji od 
ocenjenih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekti. 
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0504016 - Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje 

Vrednost:  11.594,39  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki se je vodila poraba sredstev za tekoče vzdrževanje doma, to je poraba sredstev za čiščenje, 
zavarovanje, tekoča popravila in redne servise vgrajenih naprav. Na postavki se je med letom prihranilo nekaj 
sredstev z racionalno porabo čistil in z le nujnim vzdrževanjem objekta in opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0504017 - Invest. in invest. vzdr. Družbenega doma Grosuplje 

Vrednost:  10.058,98  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izvedena je bila obnova parketa in beljenje prostorov, kot investicijsko vzdrževalno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli se je zagotavljala normalna uporaba prostorov. 

0504018 - Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov 

Vrednost:  61.915,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena najnujnejšemu investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov 
in rušenju objekta na Ilovi Gori. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0474 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli se zagotavlja normalno rabo prostorov. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

0506001 - Portal neprometnih vsebin LUR 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Namen oblikovanja tega portala je dodajanje novih kolesarskih, pohodniških in tekaških poti, izvajanje 
aktivnosti za boljšo prepoznavnost portala ter vzdrževanje portala. Stroški z omenjenim portalom v letu 2018 
niso nastali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0506003 - Regionalna destinacijska organizacija RRA LUR 

Vrednost:  3.503,71  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki so se porabila za delovanje regijske destinacijske organizacije (RDO)na območju 
Osrednje regije, ki obsega skupaj z Ljubljano 26 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo (LUR). Cilj modela 
je ustvariti trženjski model, ki temelji na sodelovanju in iskanju sinergij tako, da bo Ljubljana bolje izkoristila 
privlačnost ponudbe v zaledju in s konkretnimi turističnimi programi spodbujala in usmerjala obiskovalce 
Ljubljane v odkrivanje regije. Zaledje Ljubljane pa bo s skupnim trženjem z Ljubljano lažje, hitreje z manj 
vlaganji in večjimi učinki dosegalo prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno 
ne bi bili konkurenčni in privlačni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0506004 - Projekt Bioregije Evrope-Povezani za prihodnost RRA LUR 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Gre za projekt v okviru projektov RRA LUR, v katerem sodeluje tudi naša občina. Sredstva so bila namenjena 
razvoju biološke preskrbe s hrano v Ljubljanski urbani regiji. Projekt tudi v letu 2018 ni zaživel, zato sredstva 
niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

0506002 - Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 

Vrednost:  5.649,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za investicijsko  vzdrževalna dela. Nabavljenih je bilo nekaj dodatnih omar in 
popravilo obstoječih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0435 - Investicije in invest. vzdrževanje občinske uprave. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli se zagotavlja normalna raba prostorov. 

0506005 - Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 2 

Vrednost:  39.336,88  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče obratovanje stavbe občinske uprave: za plačilo stroškov vode 
in komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike, odvoza smeti, varovanja zgradbe in prostorov ter storitev čiščenja 
prostorov.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0506006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2 

Vrednost:  16.258,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta: popravila dvigala, prezračevalnih naprav, 
toplotne postaje,..) in opravljanje hišniških storitev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 
 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

0510001 - Javna dela - plače delavcem 

Vrednost:  23.414,42  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva je Občina namenjala sofinanciranju plač treh delavcev zaposlenih preko javnih del. Dva sta bila 
zaposlena v OŠ Brinje Grosuplje za opravljanje del informatorja in nudenje učne pomoči učencem šole. 
Financiran je bil tudi letni regres za delavko zaposleno preko javnih del na CSD v varni hiši Palčica v 
Grosupljem, dodatna zaposlitev v knjižnici in delavka, ki je preko javnih del  delala v Večgeneracijskem centru 
Skupna točka.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

0511023 - Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 

Vrednost:  31.054,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so se dodelila za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih za 
upravičene stroške kot npr.: nakup kmetijske mehanizacije (nakup traktorskega agregata, vitla, traktorja, 
mulčerja, balirke, silosa za žito, več vrst  diskastih kosilnic, pluga, cisterne za gnojevko in trosilca, obračalnika  
in druge kmetijske mehanizacije), opreme objektov (mlin za žito,  oprema čebelnjaka ) in za gradbena dela in 
nakup materiala za postavitev gospodarskega objekta, dokumentacije za gradnjo hleva, idr..  
 
Sredstva so se tako za nakup opreme in vlaganja v gospodarske objekte kmetijskih gospodarstev dodelila v višini 
24,7% upravičenih stroškov, za nakup kmetijske mehanizacije pa v višini 10% upravičenih stroškov investicije, 
oz. v skladu z razpisnimi pogoji največ do višine 3.000 EUR za naložbe v mehanizacijo, opremo in objekte v 
posamezno kmetijsko gospodarstvo.  
 
Sredstva so se dodeljevala prosilcem na podlagi javnega razpisa, najavljenega v občinskem glasilu in 
objavljenega na spletni strani občine v mesecu februarju 2018. Skupno je za naložbe v kmetijska gospodarstva 
prejelo sredstva 17prosilcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0180 - Naložbe v kmetijsko gospodarstvo 
 
Gre za projekt naložb v kmetijska gospodarstva z namenom izboljšanje stanja v kmetijstvu in uvajanju novih 
tehnologij ter omogočanje lažjega izvajanja kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Boljša opremljenost kmetijskih gospodarstev, uvedene nove tehnologije  
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0511004 - Sof. društev in krožkov s področja kmet. 

Vrednost:  6.193,49  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa devetim društvom in sicer za delovanje in sofinanciranje 
izobraževanj, predavanj, strokovnih ekskurzij, organizacijo razstav in predstavitev ter različnih tečajev za člane 
društev. Sredstva so v preteklem letu prejela sledeča društva, ki v občini delujejo na področju kmetijstva: 
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                                                   (V EUR) 

SK Kmetovalec 942,62 

DPŽ Sončnica 1.706,63 

DPM Kalček 715,40 

LD Taborska jama 533,32 

DVVP Grosuplje 399,87 

ČD Grosuplje 848,36 

DGMPŽ 246,57 

RD Grosuplje 491,15 

LD Grosuplje 436,08 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029003 - Zemljiške operacije 

0511024 - Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 

Vrednost:  4.057,92  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Dela so obsegala ruvanje in odstranjevanje skalnih samic, štorov in zarasti, ki na kmetijskem zemljišču ovirajo 
obdelavo in planiranje in ravnanje terena po končanih delih. Melioracijska dela je Občina Grosuplje prosilcem 
sofinancira v višini 15,7% od vrednosti strojne ure oz. od vrednosti investicije (po predloženem predračunu) oz. 
največ v višini 2.000 EUR za naložbo v zemljišča. Sredstva za naložbe v kmetijska zemljišča so bila odobrena 
13-im prosilcem. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0181 - Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč 
 
Projekt urejanja in izboljševanja zemljišč z namenom lažje obdelave in uvajanje pašno-kosnega sistema na 
kmetijska gospodarstva 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejena kmetijska zemljišča, primernejša za lažjo strojno obdelavo. 

0511028 - Odškodnine na področju kmetijstva 

Vrednost:  720,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena izplačilu odškodnine na območju naravnega rezervata Bičje (zavarovano območje) 
zaradi izpada pridelka prve košnje v skladu z Odlokom o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z 
vplivnim območjem za naravni rezervat (Ur. list RS, št. 23/97). Občina je v preteklem letu prejela vlogo enega 
prosilca za plačilo odškodnine, ki so mu bila sredstva nakazana na podlagi dokazila o plačilu nakupa krme. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0511030 - Komasacija Mlačevo 

Vrednost:  1.464,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je Komasacijo Mlačevo, za izvedbo katere je pridobila državna in EU sredstva, zaključila leta 2012. V 
skladu z določili odločbe ARSKTRP o odobritvi sredstev pa mora še 5 let od zadnjega izplačila sredstev poročati 
Agenciji o doseženih učinkih komasacije, ki se merijo v bruto dodani vrednosti investicije (BDV). Ta se 
izračuna iz podatkov dejanske rabe zemljišč (GERK-ov) , obsega pridelave, povprečnega pridelka in drugih 
parametrov na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo GERK-e v komasacijskem območju. Sredstva na postavki so 
bila porabljena za izračun BDV na komasacijskem območju Mlačevo. Realizacija postavke je 98%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0351 - Komasacija Mlačevo 
Za izvedbo projekta je občina pridobila sredstva na javnem razpisu MKGP. Projekt se je izvajal dve leti, od 2010 
do 2012. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Katastrsko urejene parcele z dostopi iz javnega dobra.  
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511032 - Agromelioracije Mlačevo 

Vrednost:  439,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je agromelioracijo Mlačevo, za izvedbo katere je pridobila državna in EU sredstva, zaključila leta 2014. 
V skladu z določili odločbe ARSKTRP o odobritvi sredstev pa mora še 5 let od zadnjega izplačila sredstev 
poročati Agenciji o doseženih učinkih naložbe, ki se merijo v bruto dodani vrednosti investicije (BDV). Ta se 
izračuna iz podatkov dejanske rabe zemljišč (GERK-ov) , obsega pridelave, povprečnega pridelka in drugih 
parametrov na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo GERK-e v agromelioracijskem območju. Sredstva na postavki 
so bila porabljena za izračun BDV na agromelioracijskem območju Mlačevo. Realizacija postavke je 30%, ker 
so bili pri izračunu uporabljeni isti podatki kot pri izračunu BDV za komasacijo Mlačevo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0476 
Navezava na projekt izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Gatina, za katerega je občina pridobila 
sredstva na javnem razpisu MKGP. Projekt se je izvajal v letih 2013 in 2014. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejene poti in dostopi do vseh parcel v komasacijskem in agromelioracijskem območju Mlačevo, urejena 
zemljišča, ki so primerna za strojno obdelavo (odstranjena zarast, očiščen melioracijski jarek).  

0511034 - Agromelioracija in komasacija Gatina 

Vrednost:  96.737,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu izvedbe komasacije na agromelioracijskem obočju 
Gatina, ki pa v preteklem letu še ni bila v celot zaključena. V letu 2018 je bil izmerjen obod komasacijskega 
območja ter razgrnjeni elaborati dejanskega stanja, vrednotenja zemljišč in  idejne zasnove. Realizacija 
proračunske postavke je bila 77%, ker so bila na obravnavani proračunski postavki v preteklem letu zagotovljena 
sredstva za izvedbo celotnega postopka komasacije.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0489 - Agromelioracija in komasacija Gatina 
 
Pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta so se pričele izvajati že v letu 2014 z zbiranjem soglasij lastnikov 
zemljišč. Marca 2016 je bila izdana odločba MKGP o uvedbi agromelioracije, junija 2016 pa je bila izdana 
odločba UE o uvedbi postopka komasacije na predvidenem agromelioracijskem in komasacijskem območju 
Gatina. Marca 2017 je občina oddala vloga na javni razpis MKGP za pridobitev sredstev za izvedbo obeh 
agrarnih postopkov, avgusta 2017 pa je bila Občini Grosuplje izdana odločba o pridobitvi sredstev za izvedbo 
obeh postopkov v skupni višini  346.955 EUR. Komasacijska dela so se pričela izvajati v aprilu 2018, zaključila 
pa se bodo v drugi polovici leta 2019. Po izvedeni komasaciji se bo izvedel še postopek  agromelioracije 
(predvidoma konec leta 2019 in se zaključil v začetku leta 2020). 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Pridobljena dokumentacija in izvedeni postopki za pripravo predloga nove razdelitve zemljišč na komasacijskem 
in agromelioracijskem območju Gatina. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

0511027 - Zagotavljanje tehnične podpore 

Vrednost:  6.815,01  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V preteklem letu so bila v proračunu občine namenjena sredstva za zagotavljanje tehnične podpore za 
izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih ter svetovanju kmetov in 
njihovih družin. Sredstva so bila namenjena subvencioniranju storitve in so bila nakazana izvajalcu izobraževanj, 
ki je bil izbran v skladu z zakonom o javnem naročanju. V program izobraževanj so se lahko vključili nosilci ali 
družinski člani vseh kmetijskih gospodarstev v občini.  
 
V preteklem letu so bila izvedena izobraževanja s sledečih strokovnih področij: 
- na področju razvoja sadjarstva in zelenjadarstva - v zadnjem obdobju je večji interes na kmetijah za 
              sadjarstvo; izobraževanje in praktični prikazi o možnostih samooskrbe (nasadi sadja), individualno delo 
              s posamezniki s ciljem pridelave sadja v Občini Grosuplje; individualno tehnološko svetovanje, 
- na področju ohranjanja živinoreje v danih okvirih - poudarek na selekciji živali in sestavi krmnih 
              obrokov; izobraževanje kmetov s ciljem ohranjanja in povečevanja proizvodnje kakovostnega mleka in 
              mesa (selekcija pri kravah molznicah, izračun krmnih obrokov za krave in pitanje goveda,...) 
              (predavanja, individualna svetovanja, preurejanje hlevov - individualna svetovanja,..) in 
- poljedelstvo v našem okolju - vključitev mešanic trav in detelj v kolobar na njivskih površinah; 
              spremljanje posevka lanu na kmetiji in predstavitev možnosti pridelave drugim kmetijam;  prikaz sejane 
              mešanice na njivskih površinah - ohranjanje kvalitetne osnovne krme, uvajane alternativnih poljščin. 
              Vseh predavanj in izobraževanj se je skupno udeležilo 87 slušateljev, nekaj kmetijskih gospodarstev pa 
              je bilo obravnavanih v okviru individualnega dela s sadjarskimi oz. vrtnarskimi kmetijami ali pridelavi 
              poljščin. Vsebina izobraževanj je bila izbrana na podlagi Strategije razvoja kmetijstva v občini 
              Grosuplje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

0511017 - Oskrba zapuščenih živali 

Vrednost:  10.980,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na področju kmetijstva so bila v proračunu v letu 2018 namenjena sredstva za financiranje stroškov oskrbe 
zapuščenih živali, za katere mora v skladu z veljavno zakonodajo poskrbeti lokalna skupnost. Za izvajanje 
storitve je imela občina sklenjeno pogodbo z izvajalcem Meli center Repče. V obdobju januar - nov. 2018 je bilo 
na območju občine najdenih 24 zapuščenih ali zavrženih psov in 34 mačk.  V skladu z določili pogodbe z 
izvajalcem se je oskrba zapuščenih živali plačevala v mesečnih pavšalnih zneskih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0511031 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali 

Vrednost:  2.055,04  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene postavke so bila, z namenom preprečevanja nekontroliranega razploda živali,  sredstva 
namenjena sofinanciranju kastracije in sterilizacije lastniških psov in mačk. Sredstva so bila prosilcem dodeljena 
na podlagi razpisa, objavljenega v občinskem glasilu. Upravičencem je občina sofinancirala poseg v višini 40% 
od vrednosti storitve oz. ne več kot je bilo določeno v razpisu, sredstva pa je prejelo skupno 49 lastnikov živali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

0511018 - Gozdne vlake 

Vrednost:  17.883,74  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja državnih pomoči, se sredstva za izvajanje 
vzdrževalnih del na gozdnih vlakah smatrajo kot državna pomoč. Dodeljevanje tovrstnih sredstev je opredeljeno 
v veljavnem občinskem pravilniku na področju kmetijstva, ki je bil sprejet in priglašen EU julija 2015. 
Upravičenci do pridobitve sredstev za izvajanje vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na gozdnih vlakah so 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili na javni razpis na področju kmetijstva in predložili elaborat 
izgradnje gozdne vlake, ki ga je izdelala pristojna inštitucija - Zavod za gozdove Slovenije.  
 
Lastniki gozdov, ki so se prijavili na javni razpis, objavljen na spletni strani občine v mesecu februarju  2018, so 
pridobili sredstva v višini 50% upravičenih stroškov (sof. strojnih ur) oz. v skladu z veljavnim občinskim 
pravilnikom in razpisom največ 400 EUR. Sredstva so v letu 2018 prejeli 4 prosilci, realizacija proračunske 
postavke na kontu investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom je bila 77%, preostanek sredstev na 
tem podkontu pa je bil preusmerjen na podkonto za investicije v okviru iste proračunske postavke. 
 
Vzdrževalna dela so se v letu 2018 izvajala tudi na gozdnih vlakah, ki so javno dobro. Predlog za izvedbo del je 
podal Zavod za gozdove Slovenije, dela pa so se izvajala na šestih vlakah na območju občine. 
Nadzor nad izvedbo del tako na gozdnih vlakah na zemljiščih zasebnikov kot na vlakah, ki so javno dobro, je 
izvajala strokovna služba Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0016 - Gozdne vlake 
 
Projekt izvajanja vzdrževalnih del na gozdih vlakah je potekal v skladu s prioriteto, ki jo vsako leto predlaga 
pristojna strokovna služba - Zavod za gozdove Slovenije. Projekt se izvaja že več let z namenom ureditve 
gozdnih prometnic in prilagoditve moderni mehanizaciji z namenom vzdrževanja in ohranjanja gozdov. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Večje število urejenih gozdnih vlak na območju občine, posredno vzdrževana gozdna zemljišča. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0513001 - Poljske poti 

Vrednost:  10.971,90  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila v preteklem letu namenjena vzdrževanju poljskih poti na območju občine.  
Prioritetni seznam poljskih poti, ki so bile v večji meri javno dobro, in na katerih je bilo potrebno izvajati 
vzdrževalna dela, so na občino na podlagi poziva posredovale posamezne krajevne skupnosti. Vzdrževalna dela 
so obsegala predvsem utrjevanje vozišča in zasipavanje udarnih jam ter razširitve na delih, na katerih je bil 
dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo otežen. V letu 2018 so bila dela izvedena v vseh KS, ki so podale predlog 
za urejanje poljskih poti na svojem območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0017 - Poljske poti 
S proračunskimi sredstvi so se v preteklem letu izvajala vzdrževalna dela na poljskih poteh, ki so jih predlagale 
posamezne krajevne skupnosti. V vsaki krajevni skupnosti so bila izvedena vzdrževalna dela na eni, največ na 
dveh poljskih potek. Dela so se v posamezni KS izvajala po prioriteti glede na število uporabnikov poti in 
velikosti območja kmetijskih zemljišč, ki gravitirajo na posamezno poljsko pot. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Več km vzdrževanih poljskih poti. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0513002 - Postav. nepromet.znakov v in izven nas.Gros. 

Vrednost:  3.721,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Del sredstev na postavki je bil zagotovljen za popravila ali vzdrževalna dela na obstoječi neprometni 
infrastrukturi (neprometni usmerjevalni znaki v naselju Grosuplje), pretežni del pa za pripravo dokumentacije za 
postavitev nove neprometne signalizacije, ki bo usklajena z novo zakonodajo. V preteklem letu so se tako 
sredstva porabila za delno plačilo računa za pripravo študije, ki je bila oddana pristojni inštituciji v potrditev. 
Soglasja v preteklem letu občina še ni prejela. Preostali del sredstev za izdelavo študije se izvajalcu nakaže po 
pridobitvi soglasja Direkcije RS za infrastrukturo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0018 - Postavitev neprometnih znakov v in izven naselje  Grosuplje 
 
V okviru projekta postavitve neprometnih znakov  je bila v letu 2018  izdelana študija za postavitve neprometne 
signalizacije, ki pa e ni potrjena s strani pristojne inštitucije, zato izplačilo ni bilo v celoti izvedeno.   

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Delno pripravljena dokumentacija za nadomestitev obstoječe neprometne signalizacije z novo, skladno z 
zakonodajo. 
 
 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

0514015 - Tehnična podpora na podr. malega gosp. 

Vrednost:  40.876,16  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena izobraževanju in usposabljanju podjetniške populacije. Program je v preteklem letu 
izvajala OOZ Grosuplje, ki je sredstva za izvedbo izobraževanj in usposabljanj ter svetovanj in informiranj 
pridobila na javnem razpisu Občine Grosuplje, na katerega se je prijavila s svojim programom dela s področja 
izobraževanj in informiranj. Sredstva za izvedbo točno določenih nalog s strani občine (izvedba razpisa za 
individualna izobraževanja gospodarskih subjektov, vzdrževanje in nadgradnja kataloga podjetništva in 
sodelovanje na sejmu MOS) so bila prav tako dana OOZ Grosuplje, ki je na podlagi javnega naročila občine 
izvedla navedene naloge.  
 
Izvedena so bila naslednja skupinska usposabljanja in izobraževanja: sestava davčnega obračuna, krožni 
poslovni sistemi,  novosti gradbenega zakona, uredba GDRP, izdelovanje ravninskih načrtov, jezikovni tečaji, 
seminar za frizerje, usposabljanje računovodij, deficitarni poklici, idr. Sredstva so bila izvajalcu programa dana 
tudi za pomoč pri svetovanju in informiranju podjetniške populacije. Na podlagi razpisa so bila izvajalcu za 
navedene vsebine dana sredstva v višini 25.877 EUR.  
 
Del sredstev proračunske postavke pa je bil namenjen vsebinam, ki jih je določila občina in sicer za izvedbo 
poziva za sofinanciranje individualnih izobraževanj podjetniške populacije,  vzdrževanje spletnega kataloga in 
organizacijo podjetnikov za predstavitev na MOS v Celju. Izvajalec aktivnosti je bila OOZ Grosuplje, ki je 
navedene aktivnosti izvedla na podlagi naročil občine. Skupno je bilo za aktivnosti na področju gospodarstva 
porabljenih 40.876 EUR,  proračunska postavka je bila realizirana v višini 62%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

0514002 - Promocijske naloge občine 

Vrednost:  17.504,56  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena kritju stroškov založniških in tiskarskih ter oglaševalskih storitev (tisk 
koledarjev, blokov in map). V okviru sredstev za reprezentanco in posebnih materialov in storitev so bila 
sredstva namenjena nakupu promocijskih izdelkov z logotipom Občine Grosuplje (majice, svinčniki, 
konjički,…), članstvu projekta Zlati kamen, oblikovanju predlog, grafičnemu oblikovanju koledarja in nakupu 
pisarniškega materiala.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0514004 - Sožitje med mestom in podeželjem 

Vrednost:  16.800,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Junija 2015 so za programsko obdobje 2014 - 2020 sporazum o sodelovanju v Lokalni akcijski skupini - LAS 
Sožitje med mestom in podeželjem podpisale 4 občine (Ig, MOL, Škofljica in Grosuplje). Na podlagi poziva se 
je v lokalno akcijsko skupino vključilo še 48 partnerjev z območja vseh sodelujočih občin. Partnerska pogodba 
vseh članov je bila podpisana novembra 2015. LAS je skladno s partnersko pogodbo pripravil Strategijo 
lokalnega razvoja, ki jo je potrdil MKGP in je podlaga za črpanje EU in državnih sredstev iz naslova razvoja 
podeželja za delovanje LAS in izvedbo projektov. 
 
Leta 2016 je lokalna akcijska skupina na podlagi potrjene Strategije lokalnega razvoja prejela odločbo o potrditvi 
LAS - Sožitje med mestom in podeželjem. S partnersko pogodbo za obdobje 2014 - 2020 so se sodelujoče 
občine obvezale k plačilu letne članarine, ki je namenjena pokritju tekočih stroškov in stroškov upravljanja LAS. 
V skladu z določili pogodbe višino letne članarine določi upravni odbor LAS. Sredstva na proračunski postavki 
so bila tako v preteklem letu namenjena plačilu  letne članarine, ki jo je potrdil UO LAS na 3. korespondenčni 
seji  dne 14.05.2018. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta 
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14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

0514005 - Turistični znaki in kažipoti 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena vzdrževanju obstoječih turističnih znakov v primeru poškodb (Radensko 
polje, Magdalenska gora, Tabor Cerovo). V preteklem letu ni bilo zabeleženih poškodb turističnih znakov, zato 
so sredstva na  obravnavani proračunski postavki ostala neizkoriščena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0023 - Turistični zanki in kažipoti 
 
Ni bilo zabeleženih poškodb na turistični signalizaciji, zato so v preteklem letu sredstva na postavki 
neporabljena. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Vzdrževani turistični znaki in kažipoti. 

0514006 - Občinski turistični informacijski center 

Vrednost:  122,13  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Turistično informativni center (TIC) je v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje pričel z delovanjem leta 2008. 
Osnovna dejavnosti TIC-a (posredovanje turističnih informacij) je bila prenesena na Mestno knjižnico Grosuplje. 
Sredstva na postavki so bila tako  v letu 2016 namenjena le kritju obratovalnih stroškov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0514007 - Sof. društev in zveze s področja turizma 

Vrednost:  13.462,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju stroškov delovanja in izvedbi programov oz. projektov turističnih 
društev in zveze v letu 2018. Skupaj je sredstva za delovanje in programe pridobilo sedem društev za izvedbo 
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33-ih programov oz. projektov. TD in zveza so sredstva pridobili na podlagi razpisa, najavljenega v občinskem 
glasilu, objavljenega pa na spletni strani občine in pogodbe in sicer: 
           
                                                   (V EUR) 

TD Sela pri Šmarju 531 

TZ Grosuplje 700 

CER Cerovo 1.826 

TOD Županova jama Grosuplje 4.513 

TD Šmarje-Sap 2.338 

TD Županova jama Št. Jurij 2.156 

TD Kopanj 1.535 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0514010 - Radensko polje 

Vrednost:  2.328,76  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila v letu 2018 porabljena za izvedbo naravovarstvenega projekta »Pomagajmo žabicam 
čez cesto«, zakup domene za spletno stran Radensko polje, zakupnini zemljišč na območju KPRP, pridobitvi 
historičnega aeroposnetka za objekt na Šici, idr..  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0021 - Radensko polje 
Izvajanje aktivnosti na območju Krajinskega parka Radensko pole z namenom varstva in ohranjanja naravnih 
vrednot in zagotavljanju potrebne infrastrukture. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izvajanje posamezne aktivnosti na zavarovanem območju KPRP z namenom ohranjanja naravne dediščine in 
zavarovanega območja. 
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0514011 - Turistično vodenje 

Vrednost:  1.516,43  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ta postavka je namenjena izboljšanju turistične ponudbe v občini. V letu 2016 so bila sredstva na postavki 
namenjena plačilu po podjemnih pogodbah občinskim turističnim vodnikom. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0514012 - Urejanje turističnih točk 

Vrednost:  2.600,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V proračunu so bila v letu 2018, tako kot že v preteklih letih, namenjena sredstva za urejanje najpomembnejših 
turističnih točk v občini in sicer: tabor Cerovo, Županova jama, Kopanj z okolico, Boštanj z okolico ter Pot 
kulturne dediščine Šmarje-Sap, Log pod Cerovim, Grosupeljska pešpot in v preteklem letu tudi perišče v Velikih 
Lipljenah (Zgodovinski pralni stroj). Večina navedenih turističnih točk so že v preteklosti urejala in vzdrževala 
turistična društva, ki delujejo na območju točke, z urejanjem so imela društva tudi določene stroške, predvsem pa 
je bilo delo prostovoljno. Glede na to, da je interes občine, da so turistične točke urejene in vzdrževane, namenja 
sredstva za navedeni namen, sredstva pa so se društvom nakazala na podlagi pogodb. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0514017 - Upravljanje krajinskega parka Radensko polje 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V proračunu so bila v letu 2018 namenjena sredstva za sofinanciranje upravljanja zavarovanega območja 
Krajinski park Radensko polje, ki je bil z občinskim odlokom in državno uredbo razglašen za zavarovano 
območje krajinskega parka. V preteklem letu je bila sprejeta sprememba uredbe, skladno s katero se upravljanje 
zavarovanega območja poveri javnemu zavodu.  Potrebna je še sprememba odloka. Strošek upravljanja se v 
skladu z odlokom in uredbo o ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje razdeli med pristojno ministrstvo 
(MOP) in Občino Grosuplje v razmerju 3:2.  
 
V letu 2017 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Grosuplje, ki v okviru svojih nalog tudi 
upravlja z zavarovanim območjem, zaradi česar je potrebno določila odloka oz. uredbe v členih, ki se nanašajo 
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na upravljanje KPRP ustrezno uskladiti. Uskladitev uredbe je bila izvedena konec 2018, uskladitev odloka je 
predvidena v začetku leta 2019. Glede na to, da zaradi navedenega upravljanje še ni bilo podeljeno tudi stroškov 
s tega naslova v preteklem letu še ni bilo. Sredstva proračunske postavke v preteklem letu tako niso bila 
porabljena.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0594 - Upravljanje Krajinskega parka Radensko polje 
Upravljanje KPRP še ni podeljeno, stroški še niso nastali. Sredstva na postavki v preteklem letu niso bila 
porabljena. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Spremenjen predpis na ravni države, s spremembo občinskega odloka bodo podani pogoji za poveritev 
upravljanja javnemu zavodu.  

0514022 - Zavod za turizem in promocijo Grosuplje 

Vrednost:  84.599,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2017 je bil sprejet odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, ki je pričel z 
delovanjem v preteklem letu. Sredstva so bila v preteklem letu porabljena za nakup računalniške opreme in 
vzdrževanje informativnega okolja ter  plače zaposlenega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

0515004 - Izboljš. stanje okolja - zatir. škodljivih vrst organiz. 

Vrednost:  11.331,46  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena zatiranju organizmov, katerih vpliv je na ljudi neugoden. V preteklem 
letu so bila zaznana večja žarišča škodljivih organizmov na zemljiščih v lasti občine, predvsem ob lokalnih 
cestah in vodotoku Grosupeljščica, kjer so se pojavila posamezna rastišča ambrozije in japonske dresni. Sredstva 
na postavki so bila v preteklem letu namenjena odstranitvi rastišč ambrozije in japonske dresni na območju 
zadrževalnika Bičje, ob več lokalnih cestah v občini in na več posameznih rastiščih v naselju Grosuplje.  
Sredstva na postavki so bila 100% porabljena. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

0515002 - Sanacija poškodb hudourniških vodotokov 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena ureditvi kritičnih mest in sanaciji škod, ki jih na zemljiščih in objektih 
povzročajo hudourniški vodotoki. V preteklem letu nismo beležili škod, ki bi jih povzročili hudourniki, zato so 
sredstva na postavki neporabljena. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni projekta. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni navezave na projekt 

0515006 - Čiščenje vodotokov 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je bil sklenjen dogovor med Občino Grosuplje in Direkcijo RS za vode (ARSO) o skupnem 
sodelovanju v okviru izvedbe rednih vzdrževalnih del na vodotoku Mali Breg (od Sapa do Cikave). Predvidena 
dela v preteklem letu niso bila zaključena, zato na obravnavani PP v preteklem letu ni bilo realizacije sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0559 - Čiščenje vodotokov 
 
Predvideno čiščenje vodotokov na območju občine. V preteklem letu sredstva niso bila porabljena, ker dela na 
vodotoku Mali Breg še niso bila v celoti izvedena. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Projekt v preteklem letu ni bil v celoti zaključen. 
 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

0515003 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

Vrednost:  4.641,75  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so namenski prihodek občine, ki ga ta prejme kot koncesijsko dajatev na podlagi Zakona o 
divjadi in lovstvu. V skladu z navedenim zakonom sredstva občina porabi za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev je občina uredila z odlokom, ki 
je bil sprejet konec leta 2012. 
 
V preteklem letu je bil del sredstev na postavki namenjen izdelavi in namestitvi krmilnic v parkih in zelenih 
površinah v naselju Grosuplje. Projekt je organiziralo in vodilo Društvo za varstvo in vzgojo ptic Grosuplje. 
Del sredstev na postavki je bil namenjen obnovi dovozne poti do fazanarije in remiz za race LD Grosuplje, ki je 
bila uničena po sanaciji  gozda po vetrolomu. 
Večji del sredstev pa je bil v letu 2018 porabljen za izvedbo sanacije divjih odlagališč v gozdovih in na 
obračališčih gozdnih cest. Realizacija postavke je bila v preteklem letu 99%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 

0515007 - Projekt Vezi narave 

Vrednost:  6.529,37  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V preteklem letu so bila občini in partnerjem odobrena EU sredstva na razpisu EK Interreg Sl - Hr za izvedbo 
projekta Vezi narave. Občina je v projektu Vezi narave nosilec projekta oz. vodilni partner. V preteklem letu je 
zaposlila projektnega vodjo. Sredstva na postavki so bila tako v preteklem letu namenjena izplačilu plač in 
ostalih prispevkom iz naslova plač ter izdatkom za reprezentanco v okviru srečanj partnerjev v projektu in 
potnim stroškom vodje projekta. Projekt se je začel izvajati šele v drugi polovici leta 2018, zato je večji del 
sredstev, namenjenih izvedbi aktivnosti v okviru projekta Vezi narave, ostal neporabljen. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0608 
 
Zaključek projekta Vezi narave je predviden v letu 2020. Skupna vrednost projekt znaša cca 2,5 mio. EUR od 
tega za Občino Grosuplje cca 770.000 EUR. Sredstva so namenjena operativnim in administrativnim stroškom, 
izdelavi načrta upravljanja zavarovanega območja, izvajanju naravovarstvenih ukrepov v naravi, večji del 
sredstev pa je namenjen obnovi objekta na izviru Šice. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

V preteklem letu oddana vloga na javni razpis EK in prejeto obvestilo o odobrenih sredstvih. Pričetek aktivnosti 
v okviru projekta. 

0515008 - Projekt LIFE 

Vrednost:  9.763,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Grosuplje se je v preteklem letu s pridruženimi partnerji prijavila na javni razpis EK  LIFE s projektom 
LIFE AMPHICON. Vrednost celotnega projekta je cca 8,5 mio. EUR, od tega za Občino Grosuplje cca 960.000 
EUR. Projekt se bo v primeru uspešne prijave izvajal od 2019 dalje. Prijava na javni razpis je dvostopenjska, na 
prvi stopnji je bila odobrena, v letu 2019 se pričakuje končni rezultat javnega razpisa. V preteklem letu so bila 
sredstva porabljena za pripravo strokovnih podlag za območje KPRP, za pripravo vsebine in finančnega razreza 
za Občino Grosuplje in za sofinanciranje priprave vloge oz. prijave na javni razpis EK. Občina je vodilni partner 
in nosilec projekta s področja varstva dvoživk in naravne dediščine na zavarovanem območja Krajinski park 
Radensko polje. V okviru projekta je predvidena ureditev naravoslovne učne poti, izgradnja mlak za dvoživke, 
prehoda čez vodotok oz. retje s splavom ali plavajočim mostom, izgradnja razglednega stolpa in druge 
aktivnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0609 Projekt LIFE 
 
Projekt ohranjanja in varstva narave na območju KPRP, ureditev infrastrukture (učne pot, razglednega stolpa, 
prehoda čez retje za primer višjega nivoja vode), monitoring dvoživk,.. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelan in oddan projekt varstva naravne dediščine na zavarovanem območju KPRP na javni razpis EK. 
Rezultati kandidature so predvideni v prvi polovici leta 2019. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

0515009 - Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

Vrednost:  4.390,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na proračunski postavki so bila v preteklem letu namenjena pridobitvi dokumentacije za projekt 
Ureditev bajerja Zacurek z okolico in pridobitvi geomehanskega poročila za območje, ki je bilo potrebno v 
okviru pridobivanja vodnega soglasja pa izvedbo projekta. Projekt je bil v letu 2018 oddan na poziv LAS. V 
preteklem letu sta sofinanciranje izvedbe  projekta potrdila ocenjevalna komisija in  upravni odbor LAS, čakamo 
pa še na potrditev pristojnega ministrstva (MGRT). Ta je predvidena v letu 2019. V kolikor projekt potrdi tudi 
pristojno ministrstvo, se pristopi k izvedbi projekta v letu 2019. V okviru projekta je predvidena ureditev samega 
bajerja Zacurek (odstranitev mulja, ureditev brežin) in ureditev okolice bajerja s postavitvijo otroških igral, 
preprostega fitnesa na prostem, manjšega prireditvenega prostora, parkirišča in nakladišča za les. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0610 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem 
Sredstva namenjena pridobitvi dokumentacije za izvedbo projekta Ureditev bajerja Zacurek z okolico, za 
izvedbo katerega se je občina javila v obravnavanem proračunskem letu na poziv LAS. Potrditev projekta s 
strani pristojnega ministrstva se pričakuje v letu 2019, v tem letu bi se projekt tudi izvedel. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejen rekreacijsko družabni prostor v naravi. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0516001 - Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 

Vrednost:  275,87  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke se je financirala najemnina za socialne grobove v naši občini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

0516017 - Rekreacijsko območje Koščakov hrib 

Vrednost:  48.530,21  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Območje Koščakovega hriba je v prostorskih dokumentih opredeljeno kot območje posebnega pomena. 
Predvideno je za urejanje rekreacijskih površin - športnih objektov. V letu 2016 naj bi pristopili k izdelavi 
projektne dokumentacije za izvedbo različnih rekreacijskih površin (objektov). Projekt bomo izvajali fazno. Ker 
se čaka še na arheološke raziskave tega področja, se projekt v letu 2016 še ni pričel izvajati. Pričetek se je tako 
prestavil v leto 2017.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0516007 - Oglaševanje v občini Grosuplje 

Vrednost:  3.701,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena postavitvi dodatnih oglasnih objektov na območju občine in popravilom 
obstoječih oglasnih objektov v primeru poškodb. V preteklem letu sta bila zamenjana drogova čezcestnega 
transparenta na lokaciji Pod gozdom zaradi poškodbe obstoječih nosilcev. Realizacija postavke je bila 52%.  
 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0431 Oglaševanje v občini Grosuplje 
 
Zamenjava poškodovanih drogov čezcestnega transparenta na lokaciji Pod gozdom. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Obnovljena drogova za transparent Pod gozdom. 
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

0516016 - Investicije in invest. vzdr. stanovanj 

Vrednost:  19.679,17  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina ima v lasti 26 stanovanj, večina je neprofitnih. Sredstva na postavki so bila v glavnem nakazana 
upravljavcem v rezervne sklade. Obnovljeno pa je bilo tudi stanovanje na Adamičevi cesti 1c. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0475 - Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj. 
 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stanovanjske investicijske sklade.  
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotavlja se normalna raba prostorov. 
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

0516010 - Stroški upravljanja stanovanj 

Vrednost:  2.228,08  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena za poravnavo obveznosti do upravnikov imenovanih na podlagi določil 
Stanovanjskega zakona, ki po pogodbah opravljajo storitve upravljanja z občinskim stanovanjskim fondom. 
Stroški upravljanja so vsi stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem stanovanjskih storitev, vzdrževanjem in 
obratovanjem stanovanjskega objekta, vzdrževanjem funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča ter 
vsemi drugimi storitvami s tem v zvezi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekti. 

0516011 - Obratovalni stroški stanovanj 

Vrednost:  6.714,78  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ti stroški zajemajo plačila storitev v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in 
funkcionalnega zemljišča ter stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, predvsem pa stroške za elektriko, ogrevanje in 
komunalne storitve. Občina je kot lastnik stanovanj dolžna tekoče poravnavati navedene obveznosti v skladu s 
pogodbo o upravljanju stanovanjskih storitev za prazna stanovanja. V sklopu te postavke so na podlagi določil 
stanovanjskega zakona zagotovljena tudi sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov iz subsidiarne 
odgovornosti lastnikov stanovanj v primeru neplačila teh stroškov s strani najemnikov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekti. 

0516012 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 

Vrednost:  5.693,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Celoten stanovanjski fond je občina kot lastnik dolžna vzdrževati v skladu z določili stanovanjskega zakona in 
določili podzakonskih aktov, sprejetih na osnovi tega zakona. Tekoče vzdrževanje v lanskem letu je obsegalo le 
najnujnejše vzdrževanje in popravila. Večino sredstev je bila nakazana upravljavcem za vzdrževanja in popravila 
na skupnih delih objekta. Tekoče vzdrževanje zajema tudi zavarovanje skupnih delov in naprav v 
večstanovanjskih stavbah. Sredstva so bila porabljena za nujna tekoča vzdrževanja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0516014 - Prenos kupnin na Stan.sklad RS in Slov.odšk.sklad 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V skladu z določili stanovanjskega zakona je potrebno del kupnin od kupljenih stanovanj po Stanovanjskem 
zakonu, odvajati na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V lanskem letu ni bilo kupnin, tako ostaja postavka 
neporabljena. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne  izvajajo kot investicijski projekt. 

0516015 - Romska naselja 

Vrednost:  13.572,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za plačevanje računov porabe električne energije v romskih naseljih. Računi se po 
plačilu nadalje zaračunajo posameznim uporabnikom v teh naseljih (Romom), ki tako sami plačujejo porabo 
elektrike. Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje priključkov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0516018 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost:  292,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena urejanju zemljišč v lasti Občine Grosuplje. V letu 2018 so bila sredstva 
porabljena za kritje stroškov košenje in mulčenja občinskih zemljišč v Brezju. Postavka je bila glede na 
planirana sredstva realizirana v višini 3%. 
V Brezju je bila na  delu parc. št. 888/17, 886/1 ter na parc. št. 888/4, 922/235 in 922/234 vse k.o. Stranska vas 
na skupni površini 7500 m2  izvedena košnja in odstranjena  zarast z mulčenjem zemljišča. V preteklem letu 
urejanje drugih zemljišč v lasti občine ni bilo potrebno, zato je bila realizacije postavke le 3%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

0517001 - Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma 

Vrednost:  28.608,87  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup terminalov za reševalno postajo v Zdravstvenem domu 
Grosuplje. Nakup je bil sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje  ter prestavitev prehoda med garažo in 
objektom. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0026 - Invest. in tekoče vzdrževanje zdravstvenega doma. 
 
V okviru investicijskega projekta je bila izvedena prestavitev prehoda med garažo in objektom. 
S tem je bil zagotovljen enostaven prehod obiskovalcev iz podzemnih garaž v sam objekt in ordinacije v pokrite 
delu objekta. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 
Investicija je bila končana v letu 2018. 

 

0517007 - Sofinanciranje teama pediatra v ZD Grosuplje 

Vrednost:  36.594,36  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke je Občina sofinancirala 50% plače pediatra in 50% plače dveh medicinskih sester, ki sta v teamu 
tega pediatra. Gre za sofinanciranje dela plač, ki jih Zdravstvenemu domu ZZZS ne pokriva, oziroma pokriva v 
polovičnem znesku.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

0517002 - Preventivni programi v zdravstvu 

Vrednost:  5.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je financirala tudi izvajanje preventivnega programa, ki ga je izvajal Zdravstveni dom Grosuplje in sicer 
sledeče delavnice: predavanja o spremembi življenjskega sloga, o dejavnikih tveganja za naše zdravje, o 
opuščanju kajenja, šola hujšanja, šola zdrave prehrane, program materinske šole, predavanja v smislu preventive 
kroničnih obolenj, predavanja za starše na področju zobozdravstvene vzgoje otrok, individualna svetovanja 
odraslim z obolenjem obzobnih tkiv, svetovanja odraslim v zvezi z tveganjem pitja alkohola in meritve 
dejavnikov tveganja srčno žilnih bolezni. 
 
Delavnice in predavanja so povezana v projekte: Šola hujšanja, projekt  Zdravček, materinska šola, aktivnosti ob 
svetovnem delu diabetikov, ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

0517003 - Zdrav. zavarov. oseb iz 15.čl. zakona o zdr.zavar. 

Vrednost:  139.577,61  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 15. členu določa, da je lahko vsaka oseba 
zavarovana kot občan za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, stalno 
bivališče na področju občine in nima zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in je brez dohodkov in 
premoženja.  
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje teh oseb plačuje občina iz proračuna. V letu 2018 je koristilo zdravstveno 
zavarovanje kot občan mesečno povprečno 352 oseb. Upravičeni zavarovanci so predvsem mladi, ki so končali 
šolanje in nimajo še zaposlitve, prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja, Romi in drugi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

0517004 - Financiranje mrliško ogledne službe 

Vrednost:  15.788,05  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Iz proračuna so bili izplačani stroški za mrliško ogledno službo, obdukcije in prevoze na obdukcije, ter delo s 
pokojniki, tako kot od Občine zahteva zakonodaja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

0518001 - Spominska soba Louisa Adamiča 

Vrednost:  48,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke so se financirali obratovalni stroški in tekoče vzdrževanje spominske sobe Louisa Adamiča v 
Prapročah. V lanskem letu so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518002 - Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 

Vrednost:  16.256,16  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Poleg sredstev dodeljenih na razpisu, ki  so jih prejeli Župnija Grosuplje v višini 5.000 EUR, Župnija Polica v 
višini  3.757,50 EUR in TD Tabor Št. Jurij v višini 1.242,50 EUR, so bila sredstva porabljena še za vzdrževanje 
spominskih obeležij. Obeležja se tekoče vzdržujejo na osnovi pogodbe, ki jo je Občina podpisala s podjetjem 
Želva. Gre za spominsko obeležje na Ilovi Gori, Škocjanu, Šmarju-Sap, Št. Juriju, na Gatini in Žalni. S pogodbo 
je zagotovljeno tudi urejanje  spominskega parka NOV v Grosupljem, spominskega obeležja Louisa Adamiča 
pred njegovo rojstno hišo, spomenika osamosvojitvene vojne pri Gasilskem domu Grosuplje, okolice stare POŠ 
na Ilovi Gori in okolice Brinjskega mlina.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0027 - Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen. Sredstva so bila porabljena za kontinuirano vzdrževanje kulturne dediščine  in  v 
skladu z uresničevanjem javnega interesa na področju kulture, opredeljenega v Programu kulture. 

0518047 - Upravljanje objekta Mlin 

Vrednost:  400,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in zavarovanje objekta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

0518006 - Stroški mat., blaga in storitev - knjižnica 

Vrednost:  116.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Matični enoti Mestne knjižnice Grosuplje smo v preteklem letu zagotavljali pokrivanje materialnih stroškov in 
stroškov blaga in storitev. Ti so: 
 
·  izobraževanje delavcev (tečaji, seminarji in strokovne ekskurzije), 
·  izdatki za službena potovanja (dnevnice, hotelske storitve, javni prevoz itd), 
·  stroški zakupa stalne internet linije, ADSL in ISDN priključka, telefoni, GSM-i, 
·  varovanje objektov, varstvo pri delu, 
·  pisarniški material, bančni stroški, stroški plačilnega prometa, poštni stroški, stroški tekočega 
              vzdrževanja, reprezentanca, zavarovalne premije, članarine in podobno, 
·  stroški najemnin, energije, komunale, stavbnega zemljišča, ogrevanja, pogodbene obveznosti za 
              vzdrževanje objektov, čiščenje, vzdrževanje računalniške opreme, zavarovanje knjižničnega gradiva, 
              vzdrževanje telefonov in podobno. 
 
Skupni stroški delovanja knjižnice se delijo med občine ustanoviteljice po ključu števila prebivalcev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518007 - Nabava knjig - knjižnica 

Vrednost:  40.600,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Knjižnici so bila dodeljena še namenska sredstva za nabavo knjig. Občina Grosuplje je financirala knjižno in 
neknjižno gradivo v vrednosti  40.600 € in sicer za 2.194 izvodov gradiva (serijske publikacije, monografije, 
neknjižno gradivo).  Konec leta 2018 so člani Mestne knjižnice Grosuplje imeli tudi dostop do 1333 naslovov 
(licenc) e- knjig. V letu 2018 je knjižnica kupila licence za 239 novih naslovov. 
 
Poleg ostalih obeh občin ustanoviteljic je sofinanciralo knjižnično gradivo tudi Ministrstvo za kulturo, knjižnica 
pa je prispevala tudi lastna sredstva od zamudnin in članarin. Nekaj gradiva pa je knjižnica dobila tudi v dar od 
bralcev. Skupaj, iz vseh virov, je knjižnica pridobila 4530 enot novega gradiva. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0028 - Nabava knjig - knjižnica 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen. Sredstva so bila porabljena  v skladu z uresničevanjem javnega interesa na področju 
kulture, opredeljenega v Programu kulture. 
 

0518056 - Stroški dela - knjižnica 

Vrednost:  305.369,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Največ sredstev, skoraj polovica je bilo seveda porabljenih za plače in osebne prejemke zaposlenih na osnovi, s 
strani Občine, potrjene sistemizacije delavnih mest. Občina Grosuplje pokriva stroške plač za delavce, ki 
opravljajo storitve knjižnice za našo občino. V odvisnosti od višine plače so bili financirani knjižnici tudi 
prispevki delodajalca. Občina Grosuplje pokriva stroške plač in povračil po ključu v višini 54,12%, kar pomeni 
stroške za 10,02 delavcev. Skupaj je v mestni knjižnici zaposlenih 19 delavcev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518058 - Financiranje Zbornika OG in domoznanske zbirke 

Vrednost:  4.530,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Knjižnica na osnovi dogovora med občinami iz leta 2010 skrbi za založništvo dveh domoznanskih publikacij in 
sicer Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje ter Domoznanske zbirke občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje.  
 
S te postavke je Občina nakazala transferna sredstva knjižnici za stroške pri izdaji in urejanju Zbornika občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki se izdaja vsako leto in je gospodarska, kulturna in zgodovinska 
kronika teh treh občin. Občina ob izdaji prejeme cca 200 izvodov. Izdajo je v lanskem letu sofinancirala v višini 
2.600 EUR. Za sofinanciranje Domoznanske zbirke, ki se nahaja v Mestni knjižnici Grosuplje, pa je občina 
prispevala sredstva v višini 1.930 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

0518008 - Programi Sklada za kulturne dejavnosti 

Vrednost:  10.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z Javnim skladom RS za kulturno dejavnost OI Ivančna Gorica je bila podpisana pogodba za sofinanciranje 
prireditev in delavnic na medobčinskem nivoju. V sklopu programa, ki ga je izvajal sklad, je le ta dodeljena 
sredstva v višini 10.000 EUR porabil za: 
·  organiziranje revij in srečanj kulturnih skupin (stroški prostora, priznanja, plakati, prevozi, malica za 
              srečanje šolskih skupin), 
·  organizacijo izobraževanja, 
·  stroške drugih prireditev in akcij ter ogledov prireditev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518009 - Programi izvajalcev na področju kulture 

Vrednost:  60.566,32  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti smo v lanskem letu namenili 60.566 EUR in dosegli plan 99,3 %. 
Izvajalcem so bila sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa v sledečih zneskih: 
 
 
     (V EUR) 

KD Lotos  2.320 

KD Šmarje Sap  1.439 

KD Polica  2.905 

KD Vokal  1.187 

KD Big Band  6.000 

KD Teater 16.129 

KD Lastovke  2.243 
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KD France Prešeren Račna 10.552 

KD Žalna Samorastnik  2.031 

KD Šentjurski oktet  3.427 

KD Sv. Mihaela Grosuplje  9.175 

PGD Velika Loka-Gledališče pod mostom  1.827 

KD Pesem Grosuplje  1.332 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

 
518010 - Projekti izvajalcev na področju kulture 

Vrednost:  8.599,27  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za projekte ljubiteljske kulturne dejavnosti smo v lanskem letu namenili 8.599 EUR in dosegli plan 95,54%. 
Izvajalcem so bila sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa v sledečih zneskih: 
 
 
                          (V EUR) 

KD Lotos 1.546 

KD Big Band 2.462 

KD Šmarje-Sap    601 

KD Šentjurski oktet    300 

Zavod Glasbena šola Lipičnik    258 

KD France Prešeren Račna  2.145 

KD Žalna Samorastniki     487 

PREPLET-ekološko, socialno, kulturno društvo    801 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518054 - Organizacija profesionalnih prireditev 

Vrednost:  5.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke so se sofinancirale profesionalne prireditve v organizaciji ZKD. Občina je sofinancirala tudi 
otroški abonma.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518063 - Zagot. sploš. in skupnih pog. dela v kulturi 

Vrednost:  42.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za zagotavljanje splošnih in skupnih pogojev dela v kulturi je sredstva v lanskem letu na javnem razpisu prejela 
ZKD Grosuplje. Iz postavke so se financirali sledeči stroški: 
 
·  splošni stroški (materialni stroški ob prireditvah, oglaševanje prireditev v medijih, stroški internetne 
              strani in podobno), 
·  stroški dela (bruto plača enega delavca, prispevki in davki na plačo in drugi osebni prejemki), 
·  podjemne pogodbe za tehnične storitve in storitve čiščenja v Kulturnem domu v Grosupljem, 
·  delo organov v kulturi (odborov in komisij, skupščine, predsedstva in nadzornega odbora). 
 
Zveza je na osnovi zahtevkov, katerim so bila priložena tudi potrebna dokazila, prejela 42.000 EUR, kar je 100% 
planiranih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

0518014 - Investicije v knjižnico 

Vrednost:  1.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsa sredstva na postavki v višini 1. 
 
000 EUR so bila knjižnici nakazana kot transfer sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0030 - Investicije v knjižnico. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Investicijska sredstva so bila porabljena v letu2018. 

0518015 - Amortizacija opreme - knjižnica 

Vrednost:  5.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za amortizacijo opreme smo zagotavljali sredstva za amortizacijo opreme v matični enoti Mestne knjižnice 
Grosuplje. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0031 - Amortizacija opreme - knjižnica 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za nadomeščanje osnovnih sredstev manjše 
vrednosti. 

0518059 - Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 

Vrednost:  5.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsa sredstva na postavki v višini 5.0000 EUR so bila knjižnici nakazana kot transfer finančnih sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0300 - Investicijsko vzdrževanje - knjižnica 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0518060 - Obratovalni stroški Kultur. doma Grosuplje 

Vrednost:  14.689,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so se sredstva porabila za električno energijo, kuriva, vodo in komunalne stroške, ter varovanje 
kulturnega doma. Sredstva so bila realizirana v višini  81%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518061 - Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje 

Vrednost:  5.885,10  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na tej postavki smo porabili za zavarovanje objekta in opreme, čiščenje in tekoče vzdrževanje objekta 
in vgrajenih naprav. Prvotni plan stroškov je bil ocenjen. Porabili smo bistveno manj od planiranega pri stroških 
tekočega vzdrževanja, saj ni bilo večjih popravil oziroma odprav napak na vgrajenih napravah. Nižji so bili tudi 
stroški čiščenja, ker dom v poletnih mesecih ni obratoval, oziroma je bilo v njem manj prireditev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0518065 - Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov 

Vrednost:  11.200,21  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za obnovo elektro instalacij na delu objekta in nabavo projektorja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0472 - Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov. 
Sredstva so bila nakazana kot transfer. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0518072 - Investicije in invest. vzdrževanje kulturnih objekt. -Tabor Cerovo za 
prihodnost 

Vrednost:  9.984,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na postavki so bila sredstva namenjena pripravi dokumentacije za prenovo gospodarskega objekta na Taboru 
Cerovo in ureditev sanitarij v njem. S projektom želi Občina kandidirati za pridobitev evropskih sredstev. 
Projekt se je prenesel v leto 2019, ko pričakujemo uspešen odgovor na našo prijavo projekta. Ter izvedb le tega. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0553 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z navedenim projektom se bo izboljšala turistična ponudba v občini. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

0518018 - Sof. društev in neprof.org. - prog. veteran. org. 

Vrednost:  3.456,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Grosuplje je v lanskem letu sofinancirala dejavnosti veteranskih društev in organizacij. Sredstva so bila 
dodeljena na javnem razpisu na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov društev in organizacij na področju 
socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti. Dodeljena so bila navedenim društvom za njihovo 
dejavnost in programe v sledečih zneskih: 
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                            (V EUR) 

ZB NOB Grosuplje    915 

Društvo civilnih invalidov vojne za Slovenijo      49 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 1.231 

Združenje Ščit 1.051   

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945    210 

 
Na postavki so bila porabljena vsa planirana sredstva. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

0518019 - Sof. društ. in neprof. org.-prog. upokoj. org. idr 

Vrednost:  5.900,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na navedeni postavki so bila sredstva porabljena za dejavnosti upokojenskih društev v občini in dosegli plan 
100% in sicer: 
 
     (V EUR) 

Društvo upokojencev Grosuplje    3.823 

Društvu upokojencev Šmarje Sap    2.077 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518068 - Program kakovostnega staranja in sožitja generacij 

Vrednost:  7.109,55  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Grosuplje je vključena v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Z Inštitutom  
Antona Trstenjaka je za izvajanje pet letnih aktivnosti v povezavi s pridobivanjem statusa in izvajanjem 
programa sklenjena pogodba na podlagi katere se plačuje  letna pristojbina v višini 4.500 EUR.  Prav tako so na 
postavki predvidena sredstva za izvedbo posameznih projektov namenjenih izboljšanju položaja starejših in 
medgeneracijskim projektom, ki se odvijajo v okviru večgeneracijskih centrov. V letu 2018 je bilo kar nekaj 
projektov izvedenih brezplačno, sredstva na postavki so bila realizirana 56%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

0518023 - Šoloobv. otroci - Program Naučimo se plavati 

Vrednost:  8.300,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Program učenja plavanja zajema ugotavljanje izhodiščnega stanja učencev v znanju plavanja, njihovo 
prilagajanje na vodo in učenje plavanja. Na koncu sledi preverjanje znanja plavanja in s tem povezano 
ugotavljanje napredka glede na izhodiščno stanje. Udeleženci tečaja so bili učenci prvih razredov obeh osnovnih 
šol iz naše občine (skupaj s podružnicami).  
 
V programu je sodelovalo 261 otrok, za katere je bilo s testiranjem ugotovljeno, da ne znajo plavati. Tečajniki iz 
Osnovne šole Brinje Grosuplje in Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje so opravili 5-dnevni tečaj v obsegu 
7,5 ur (5 krat po uro in pol). Program se je izvajal od 26. februarja do 7. aprila na Osnovni šoli Savsko naselje v 
Ljubljani. Izvajalec programa je bila Zveza športnih organizacij Grosuplje. 
 
Za program je bilo porabljeno 11.528 EUR. Stroški programa so bili: najemnina bazena, strokovni kader (učitelji 
plavanja in reševalci iz vode), prevoz, organizacija in izvedba tečaja. Stroški so prikazani v tabeli: 
 
                     

     (V EUR)       



197 

 

NAJEMNINA BAZENA          4.927 

STROKOVNI KADER          3.451 

PREVOZ          3.150 

ORGANIZACIJA             134  

SKUPAJ        11.662 

         
Stroški programa so znašali 11.528 EUR. Občina Grosuplje je prispevala 8.300 EUR, Zavod Planica pa 3.262 
EUR (12,5 EUR na udeleženca tečaja). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518032 - Izobraž., usposab. in izpop.strok.kadrov v športu 

Vrednost:  2.500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izobraževanja izvajalcev letnega programa športa v občini 
Grosuplje, ki pošiljajo svoje člane na programe izobraževanja na področju športa (pridobivanje ustreznih 
nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje).  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518038 - Priznanja športnikom in športnim delavcem 

Vrednost:  3.400,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zveza športnih organizacij Grosuplje vsako leto organizira družabno prireditev in srečanje športnih delavcev in 
športnikov iz občine Grosuplje, na kateri podeljuje priznanja in nagrade Zveze športnih organizacij Grosuplje. 
Priznanja se podeljujejo posameznikom, ekipam in društvom za športne dosežke v preteklem letu, dolgoletno 
delo na področju športa in izredne prispevke pri razvoju in popularizaciji športa v občini Grosuplje.  
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V letu 2018 je bilo podeljeno 36 priznanj. Stroški programa so znašali 3.403 EUR. Sredstva so bila porabljena za 
pokritje stroškov organizacije prireditve, na kateri so se priznanja podelila, za nabavo priznanj, pogostitev 
nagrajencev in najem prostorov (glej tabelo): 
 
 
                      (V EUR)  

PRIZNANJA 1.409 

NAJEM PROSTOROV in POGOSTITEV 786 

NAGRADA - ZLATA PLAKETA 1.000 

ORGANIZACIJA PRIREDITVE 208 

SKUPAJ 3.403 

 
Občina Grosuplje je za program prispevala 3.400 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518041 - Množične športno-rekreativne prireditve 

Vrednost:  1.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi za ta program so bile sofinancirane množične športno-rekreativne prireditve, ki imajo večletno 
tradicijo, so primerne za vse starostne kategorije, na njih sodeluje vsaj 200 udeležencev in so odmevne v širšem 
slovenskem prostoru. Te kriterije je izpolnjevala le ena množična prireditev in sicer "Maraton treh občin", ki ga 
organizira Kolesarsko društvo Grosuplje. Prireditev je bila že dvajseta po vrsti, sodelovalo pa je 1.100  
rekreativnih kolesarjev. Občina Grosuplje je za program prispevala 1.000 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0518042 - Obratovalni stroški ŠD Brinje 

Vrednost:  57.898,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V spodnji tabeli so prikazani stroški obratovanja Športne dvorane Brinje Grosuplje po posameznih vrstah 
stroškov, ki so nastali in bili plačani v lanskem letu. 
 

       (V EUR) 

Voda in komunalne storitve 18.978 

Elektrika 10.452 

Storitve varovanja zgradb in prostorov     857 

Odvoz smeti     330 

Ogrevanje 25.400 

Storitve komunikacij      783 

Drugi operativni odhodki  1.100 

  
            
Vsi stroški obratovanja dvorane so skupaj znašali 57.899 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 
89,63%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518044 - Investicije in invest. vzdrž.  športnih objektov 

Vrednost:  23.711,32  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov občini. Zgrajen je bil 
plato za športni poligon pri OŠ Brinje Grosuplje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0035 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0518048 - Tekoče vzdrž. in obrat. jav. športnih objek. 

Vrednost:  45.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi za ta program so se sofinancirali stroški energije (elektrika, ogrevanje), komunalni stroški (voda, 
kanalščina), stroški priprave objektov in nujna vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v upravljanju 
športnih društev in objektov, ki niso v lasti občine, je pa v njenem interesu, da se sofinancira njihovo tekoče 
vzdrževanje in obratovanje. V letu 2018 se je v okviru konzorcija izvajalcev letnega programa športa 
sofinanciralo vzdrževanje in obratovanje naslednjih objektov: dveh balinišč, dveh nogometnih igrišč, strelišča, 
teniškega centra v Grosupljem in teniškega igrišča v Šmarju-Sapu.  
 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje se tekoče vzdrževanje in 
obratovanje javnih športnih objektov sofinancira na podlagi izkazanih stroškov v preteklem letu. Zato so bila 
sredstva za ta program razdeljena na podlagi stroškov, ki so jih izvajalci dokazali s predložitvijo kopij računov iz 
leta 2017. Za ta program je bilo društvom nakazano 45.000 EUR in sicer: 
 
                                                                                (V EUR) 

BALINARSKI KLUB GROSUPLJE   1.000 

BALINARSKI ŠPORTNI KLUB MRAVLJICA     700 

NOGOMETNI KLUB BRINJE - GROSUPLJE 23.250 

STRELSKO DRUŠTVO GROSUPLJE  3.500 

ŠPORTNO DRUŠTVO GROSUPLJE  3.250 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE-SAP    800 

TENIŠKI KLUB GROSUPLJE 12.500 

SKUPAJ 45.000 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0518050 - Nadzor šolskih športnih objektov 

Vrednost:  10.344,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izvajalec programa je Zveza športnih organizacij Grosuplje, ki usklajuje in koordinira interese izvajalcev letnega 
programa športa Občine Grosuplje in ostalih uporabnikov športnih objektov v vseh šolskih telovadnicah in 
drugih športnih objektih v občini. V okviru tega zagotavlja ustrezen nadzor v šolskih telovadnicah v 
popoldanskem času in med vikendi, ko telovadnice niso namenjene izvajanju osnovnošolskega programa. 
Nadzor zajema: odklepanje in zaklepanje objekta, izklop in vklop alarmnega sistema, izdajanje ključev od 
garderob, skrb za osnovni red in čistočo in beleženje prisotnosti na vadbi. 
 
Nadzor se je izvajal v šestih šolskih telovadnicah (OŠ LA Grosuplje - Tovarniška cesta 14, OŠ LA Grosuplje - 
Adamičeva cesta 29, OŠ LA Grosuplje - podružnica Šmarje-Sap, OŠ LA Grosuplje - podružnica Št. Jurij in OŠ 
LA Grosuplje - podružnica Žalna), POŠ Polica in ob vikendih v Športni dvorani Brinje Grosuplje. Za plačilo 
nadzornikov je bilo v letu 2018 porabljeno 39.463 EUR. Občina Grosuplje je za ta program prispevala 7.500 
EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518052 - Programi športa z enotno vrednostjo točke 

Vrednost:  155.248,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Med programe športa z enotno vrednostjo točke spadajo: 
·  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok - Programi športnih društev in drugih izvajalcev, 
·  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok - Programi športnih društev in drugih izvajalcev, 
·  Interesna športna vzgoja mladine - Programi športnih društev in drugih izvajalcev, 
·  Otroške športne šole, 
·  Mladinske športne šole, 
·  Športniki mladinskega razreda, 
·  Pripravljalni programi, 
·  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
·  Vrhunski šport, 
·  Športna rekreacija odraslih, 
·  Delovanje društev - Članstvo v društvih, 
·  Delovanje društev - Piramida v tekmovalnem športu. 
 
V letu 2018 je bila za programe, ki se vrednotijo v točkah, izračunana enotna vrednost točke, ki je znašala 3,22 
EUR. Za te programe smo iz proračuna v preteklem letu nakazali 155.248 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518062 - Tekoče vzdrževanje ŠD Brinje 

Vrednost:  10.830,90  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

ŠD Brinje upravlja Občina Grosuplje. S postavke so se krili sledeči stroški: 
 
                                                               (V EUR) 

Čistilni material in storitve 4.253 

Tekoče vzdrževanje objekta in opreme 4.395 

Zavarovanje objekta in opreme 2.183 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518064 - Zagot. sploš. in skupnih pogojev dela v športu 

Vrednost:  102.200,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali sledeči stroški: 
·  splošni stroški (materialni stroški pri zagotavljanju splošnih pogojev), 
·  stroški dela (bruto plača dveh strokovnih delavcev, čistilke in hišnika, prispevki in davki na plače in 
              drugi osebni prejemki), 
·  delo organov v športu, stalnih ali začasnih delovnih teles (odborov in komisij, skupščine, predsedstva in 
              nadzornega odbora). 
 
Na razpisu za izvajalca za zagotavljanje splošnih in skupnih pogojev dela v športu je bila izbrana ZŠO 
Grosuplje. Strokovna služba Zveze športnih organizacij Grosuplje je za opravljanje strokovnih in razvojnih 
nalog v Občini Grosuplje v letu 2018 zaposlovala dva strokovna delavca, hišnika in čistilko za potrebe 
nemotenega delovanja Športne dvorane Brinje Grosuplje. Strokovna služba ZŠO Grosuplje je sodelovala z 
občinsko upravo pri pripravi in izvedbi strokovnih opravil in nalog s področja športa kot so: 
·  priprava osnutka proračuna za šport,  
·  priprava letnega programa športa,  
·  priprava in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa,  
·  priprava pogodb z izvajalci programov športa,  
·  izvajanje nadzora nad izvajanjem programov športa,  
·  priprava poročila o izvajanju letnega programa športa za ministrstvo,  
·  priprava pravilnikov s področja športa in ostalih tekočih zadev. 
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Zveza športnih organizacij Grosuplje je bila tudi neposredni izvajalec nekaterih programskih vsebin iz letnega 
programa športa Občine Grosuplje. Na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je izvajala program 
"Naučimo se plavati" in usklajevala program šolskih športnih tekmovanj. Za odrasle je organizirala vrsto 
športno-rekreativnih tekmovanj v malem nogometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu, balinanju, badmintonu 
in kegljanju. Pripravila je svečano prireditev, na kateri so podelili priznanja uspešnim športnikom in zaslužnim 
športnim delavcem za njihove dosežke na športnem področju. 
 
Strokovna služba Zveze športnih organizacij Grosuplje je nudila strokovno pomoč izvajalcem športnih 
programov in Občini Grosuplje pri načrtovanju dejavnosti na področju športa in opravljala nadzor tako nad 
porabo občinskih (proračunskih) sredstev kot tudi nad izvajalci letnega programa športa ter njihovim izvajanjem 
športnih programov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje letnega programa športa v občini Grosuplje. 
 
Strokovna služba Zveze športnih organizacij Grosuplje je opravljala vse naloge povezane z vodenjem in 
zagotavljanjem nemotenega obratovanja Športne dvorane Brinje Grosuplje. Usklajevala je želje in interese 
uporabnikov in najemnikov objekta. Plačevanje stroškov obratovanja in sklepanje pogodb je v letu 2013 prevzela 
Občina Grosuplje kot lastnik objekta. Strokovna služba je poleg upravljanja s Športno dvorano Brinje Grosuplje 
usklajevala interese izvajalcev športnih programov ter ostalih uporabnikov športnih objektov tudi za vse ostale 
šolske telovadnice in druge športne objekte v občini. Občina Grosuplje je za program prispevala 102.200 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518066 - Najemnina za nogometno igrišče 

Vrednost:  13.529,16  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina ima, za potrebe izvajanja športne dejavnosti Nogometnega kluba Grosuplje, najeto zemljišče za 
nogometno igrišče, ki je v privatni lasti. Za to igrišče smo v lanskem letu plačali najemnino v višini 13.529 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518073 - Športno igrišče Zavrh 

Vrednost:  44.261,30  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru postavke se bo zgradilo športno igrišče. Uspešno smo kandidirali  tudi na razpisu LAS. Investicija bo 
dokončana v letu 2019 in bo služila rekreaciji krajanov in društev 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0583 Športno igrišče Zavrh 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Tako bodo pridobljene nove športne površine velikosti 46 x 24 m in krajanom omogočeno aktivno preživljanje 
prostega časa. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 - Programi za mladino 

0518045 - Sof. društev in neprof. org. - prog. za mladino 

Vrednost:  25.540,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij ter programov za mladino je občina na osnovi javnega 
razpisa dodeljena sledeča sredstva, ki so jih društva porabila 94,80%. 
 

    (V EUR) 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Grosuplje  2.638   

Društvo prijateljev mladine Šmarje-Sap  1.054 

Župnija Polica     750 

Društvo tabornikov Grosuplje  2.791 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Škofljica     337    

Župnija Grosuplje  2.108   

Župnija Žalna  1.120 

Župnija Šmarje Sap   2.213   

Župnija Kopanj      856  

Župnija Št. Jurij      800   

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine      301 

Atletski klub Špela      385 

PGD Čušperk      540 



205 

 

PREPLET, ekološko, socialno, kulturno društvo za ustvarjalno skupnost   2.730 

Zavod Neva   4.000 

Rokometni klub Grosuplje      553 

Nogometni klub Brinje Grosuplje      402 

Lovska družina Grosuplje      302 

Študentski klub Groš   1.660 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518067 - Dejavnosti Mladinskega sveta Občine Grosuplje 

Vrednost:  1.500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina dejavnost Mladinskega sveta Grosuplje sofinancira na podlagi Zakona o mladinskih svetih in sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Mladinski svet Grosuplje  se je v letu 2018 vključeval v medgeneracijske projekte 
občine, sredstva za svoj program je zato porabil le polovično. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0518069 - Projekti in programi namenjeni mladim 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila rezervirana za primer, da bi se med letom pojavil razpis za sofinanciranje projektov za mlade s 
strani države in EU. Vključeni smo v kar nekaj prijavljenih projektov, rezultate pričakujemo v letu 2019. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projektov. 

0518075 - Projekt RECOV 

Vrednost:  1.018,28  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Grosuplje je partnerica v mednarodnem projektu RECOV, ki je bil prijavljen na program Evropa za 
državljane, Sklop 2 - Demokratično delovanje in državljanska udeležba, natančneje na ukrep Mreže mest. 
Celoten projekt poteka v okviru mednarodnih dogodkov in lokalnih aktivnosti od marca 2018 do marca 2020. 
Vodilni  partner je Municipality of Centar Skopje (MK), skupaj pa je v projektu 10 občin iz držav Makedonije, 
Francije, Slovenije, Italije, Latvije, Romunije, Albanije, Portugalske in Srbije. Vrednost samega projekta je 
150.000 EUR, predvideni pa so štirje projektni sestanki v Makedoniji (Skopje), Italiji (Santorso), Bruslju in na 
Portugalskem. 
 
Projekt RECOV stremi k okrepitvi evropskega državljanstva ter zavedanja ciljev Evropske unije, pri čemer bo 
poudarek na temah vključenosti v javne storitve ter finančnih mehanizmih Evropske unije, ki so namenjeni 
lokalnim skupnostim. Cilj je spodbuditi občane k medgeneracijskemu sodelovanju in  aktivni participaciji ter 
sooblikovanju lokalne skupnosti kot tudi Evropske unije. Občina je financirala stroške prevoza predstavnikov 
občine, ki so sodelovali v posameznih dogodkih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

0519001 - Najemnina za vrtce 

Vrednost:  115.320,09  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je zagotavljala plačilo najemnine za zasebne vrtce s koncesijo Občine Grosuplje. 
Občina ima v najemu prostore Zasebnega vrtca s koncesijo Sonček v Sončnih dvorih, Zasebnega vrtca s 
koncesijo Kobacaj  v Sončnih dvorih, Zasebnega vrtca s koncesijo Jurček v Mali vasi, Zasebnega vrtca s 
koncesijo  Malček  in Zasebnega vrtca s koncesijo Biba v Šmarju Sap. 
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Izhodišče cen na m2 so bile določene na osnovi uradnih cenitev, s širitvijo koncesij pa usklajene na podlagi 
normativov za oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje in sicer: 
izračun najemnine  temelji na skupnem maksimalnem normativnem številu otrok  v oddelkih (24 otrok na 
oddelek) glede na dodeljeno koncesijo za največ tri oddelke in  se določi enkrat letno. Planirana sredstva so bila 
porabljena 97,46%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519002 - Doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih v občini Grosuplje 

Vrednost:  3.133.477,89  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V vrtce VVZ Kekec je bilo v lanskem letu po stanju konec leta vključenih v 38 oddelkih 711 otrok. Z 
javnoveljavnim programom deluje v naši občini še pet zasebnih vrtcev s koncesijami Občine Grosuplje. V ZV 
Sonček v Sončnih dvorih v Grosupljem se je lansko leto varovalo 24 otrok. V enotah ZV Kobacaj v Sončnih 
dvorih se je varovalo skupaj 149 otrok. V ZV Malček na Velikem Mlačevem se je varovalo 27 otrok. V ZV 
Jurček v Mali vasi se je varovalo 50 otrok, v ZV Biba v Šmarju Sap pa 13 otrok.  
Pet otrok se je varovalo pri dveh zasebnih varuhih predšolskih otrok. 
 
Ceno programov v vrtcih krijejo starši otrok, občina in država. Delež prispevkov Občine v skladu s Pravilnikom 
o plačevanju staršev za program vrtca je znašal tudi v letu 2018 cca 65 %.  
 
Ekonomska cena oskrbe otrok v VVZ Kekec je v lanskem letu znašala za otroke prvega starostnega obdobja 487 
EUR, za drugega pa 380 EUR. V zasebnih vrtcih pa so cene nekoliko višje in so znašale za prvo starostno 
obdobje 557 EUR, za drugo pa 440 EUR.  
Za otroke pri zasebnem varuhu občina namenja 20% istovrstnega programa v javnem vrtcu. 
 
Za doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih, ki se varujejo v občini smo porabili 99 % planiranih sredstev.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519003 - Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven obč.Gros. 

Vrednost:  257.539,41  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Kar nekaj otrok, katerih starši imajo stalno bivališče v naši občini, se varuje v vrtcih izven občine (v povprečju 
okrog 80). Teh je bilo v javnih vrtcih 50, od tega večina v ljubljanskih vrtcih, kar 42. Tudi za te otroke se iz 
občinskega proračuna zagotavlja razlika med ekonomsko ceno vrtca in prispevkom staršev. 
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V zasebnih vrtcih pa se je varovalo še 32 naših otrok. Za te občina plačuje po lestvici 85 % ekonomske cene 
javnega vrtca ustanovljenega v naši občini (VVZ Kekec). Za varovanje otrok izven občine smo porabili 94% 
planiranih sredstev.  
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519005 - Financ.drugih progr. v vrtcih,ki niso vklj. v ceno 

Vrednost:  4.733,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno 
programa, ustanovitelj pa jih je dolžan kriti vrtcu glede na druge zakonske predpise oz dogovore in sicer : 
·  odpravnine presežnim delavcem, 
·  nadomestilo delavnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, 
·  stroški sodnih postopkov, 
·  poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, 
·  stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim 
              normativom v višini cene programa brez živil, 
·  programi, ki jih starši ne sofinancirajo (novoletne prireditve, krajši programi), 
·  sofinanciranje zimovanja predšolskih otrok, 
·  sindikalnega poverjenika, 
·  dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki se varujejo  v in zunaj Občine Grosuplje. 
 
Sredstva so bila  glede na plan  porabljena le 47%, ker so bili v letu 2018 stroški za nadomestila zaradi razlik pri 
oblikovanju oddelkov in uveljavljenimi normativi v praksi znižani 
na minimum. Prav tako so bili  v manjšem obsegu od predvidenega  realizirani stroški za otroke s posebnimi 
potrebami (umik posameznih pravnih podlag). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519007 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev 

Vrednost:  49.914,71  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za obnovo pralnice v VVZ Kekec. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0037 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev. 
V času poletnih počitnic je bila obnovljena pralnica v VVZ KEKEC. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

S temi deli se je zagotovilo nadaljnjo uporabo prostorov za predviden namen. 

0519008 - Amortizacija premičnin v vrtcih 

Vrednost:  9.996,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Nekaj sredstev je občina VVZ Kekec namenila tudi za amortizacijo premičnin. Sredstva so realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0038 - Amortizacija premičnin v vrtcih 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena. 

0519063 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev -vrtci v obč. 

Vrednost:  34.314,24  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena dodatnim ugodnostim za starše pri subvencionirani odsotnosti otrok v 
vrtcih v občini v skladu s Sklepom o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja. Sredstva je v skladu z  
Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje 
nalog občin (Ministrstvo za finance), potrebno evidentirati posebej. 
Sredstva so realizirana 81%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0519064 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev- vrtci izven 
obč. 

Vrednost:  2.061,16  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena dodatnim ugodnostim za starše pri subvencionirani odsotnosti otrok v 
vrtcih izven občine v skladu s Sklepom o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja. Sredstva je v skladu 
z  Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje 
nalog občin (Ministrstvo za finance), potrebno evidentirati posebej. Sredstva so realizirana 41%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

0519012 - Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž. 

Vrednost:  263.323,83  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je tudi v lanskem letu na osnovi zakonskih določil  zagotavljala osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov 
za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, 
varovanje in tekoče vzdrževanje). Splošni materialni stroški so se šoli izplačevali na osnovi mesečnega zahtevka 
povračila za dejansko nastale navedene stroške. Postavka je bila realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0519013 - Splošni materialni str. - OŠ Brinje s podruž. 

Vrednost:  119.222,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je tudi v lanskem letu na osnovi zakonskih določil  zagotavljala osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov 
za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, 
varovanje in tekoče vzdrževanje). Splošni materialni stroški so se šoli izplačevali na osnovi mesečnega zahtevka 
povračila za dejansko nastale navedene stroške. Ta postavka je bila realizirana 84%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519014 - Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podružnicami 

Vrednost:  18.225,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja pripadajo šolam tudi sredstva z izvedbo dodatnega 
programa. Na podlagi predloga šole so bila sredstva namenjena za: 
·  zimsko šolo v naravi, 
·  letno šolo v naravi, 
·  naravoslovne tabore, 
·  nagrade učencem, 
·  prevoze otrok na ekskurzije in dneve dejavnosti.  
 
Občina je šoli s te postavke financirala tudi: 
·  del plače športnega pedagoga, 
·  del plače hišnika in razrednega učitelja na PŠ Kopanj, 
·  del stroškov mednarodne izmenjave učencev. 
 
Plačilo se izvede na podlagi mesečnega obrazloženega zahtevka šole. Planirana vrednost je bila realizirana v 
višini 78%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0519015 - Dodatni progr. v OŠ Brinje  s podruž. 

Vrednost:  28.970,79  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja pripadajo šolam tudi sredstva z izvedbo dodatnega 
programa. Na podlagi predloga šole so bila sredstva namenjena za: 
·  zimsko šolo v naravi, 
·  letno šolo v naravi, 
·  naravoslovni tabor,  
·  nagrade učencem, 
·  prevoze na ekskurzije, športne dneve, kulturne dneve in naravoslovne dneve. 
 
Plačilo se izvede na podlagi obrazloženega zahtevka šole. 
Občina je šoli s te postavke financirala še športnega pedagoga. Postavka je bila realizirana 81%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519016 - Varstvo vozačev - OŠ Louisa Adamiča s podruž. 

Vrednost:  9.481,02  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva za varstvo vozačev so se namenila za plačo učitelja, ki izvaja varstvo vozačev na podlagi opravljenih ur 
varstva na šoli. Teh ur je bilo v lanskem letu na matični šoli in podružnicah manj kot smo planirali, zato je bila 
poraba teh sredstev  nižja od planirane. Postavka je bila realizirana  49%. Bruto urna postavka plače učitelja v 
varstvu je znašala 7,4 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519017 - Varstvo vozačev - OŠ Brinje s podružnicami 

Vrednost:  3.179,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva za varstvo vozačev so se namenila za plačo učitelja, ki izvaja varstvo vozačev na podlagi opravljenih ur 
varstva na šoli. Bruto urna postavka plače učitelja v varstvu je znašala 7,4 EUR. Teh ur je bilo v lanskem letu na 
matični šoli in podružnici manj kot smo planirali, zato je bila poraba teh sredstev  nižja od planirane. Planirana 
vrednost je bila dosežena v višini 61%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519019 - Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič 

Vrednost:  55.308,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za obnovo stropa v učilnici na Adamičevi cesti 29. 
V matični šoli pa so bila izvedena manjša obnovitvena dela. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Luis Adamič. 
 
Dela so bila izvedena v času letih počitnic. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli se je zagotovilo normalno uporabo šolskih prostorov. 

0519020 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 

Vrednost:  10.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli se vzdržuje ustrezne pogoje za izvajanje pouka in ostalih aktivnosti. 
Aktivnosti se ne izvaja kot investicijski projekt. 

0519022 - Amortizacija - OŠ Louisa Adamiča s podruž. 

Vrednost:  14.000,04  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Osnovni šoli smo izplačali sredstva za amortizacijo opreme do višine sredstev zagotovljenih v proračunu.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0043 - Amortizacija - OŠ Luisa Adamiča s podružnicami 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za nadomeščanje osnovnih sredstev manjše 
vrednosti. 

0519023 - Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 

Vrednost:  8.500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Osnovni šoli smo izplačali sredstva za amortizacijo opreme do višine sredstev zagotovljenih v proračunu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0044 - Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za nadomeščanje osnovnih sredstev manjše 
vrednosti. 

0519024 - Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž. 

Vrednost:  16.587,36  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je zagotovila šoli  investicijska transferna sredstva za računalniško in drugo opremo povezano z 
izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0045 - Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnost se ne izvaja kot investicijski projekt. 
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0519025 - Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podruž. 

Vrednost:  9.748,24  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je zagotovila šoli  investicijska transferna sredstva za računalniško in drugo opremo povezano z 
izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0046 Računalniška in druga oprema v OŠ Brinje s podružnicami. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z nabavljeno opremo se zagotavlja ustrezne pogoje za delo. 

0519042 - Investicije v šole - OŠ Louis Adamič 

Vrednost:  67.117,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo projekta  širitve matične šole in izgradnjo športne dvorane ob 
šoli. Prizidek s športno dvorano bo zgrajen v dveh letih. V prvi fazi, ki se bo izvajala v letu 2019 bo predvidoma 
dokončan prizidek k šoli, v drugi fazi pa športna dvorana, ki naj bi bila dokončana v letu 2020. 

 
Planira se dozidava OŠ Louisa Adamiča s športno dvorano tlorisa skupaj 2.656,62 m?, in sicer: 
- zahodno od obstoječega objekta izvedba prizidka prostorov za pouk (8 učilnic) s spremljajočimi prostori  
              in vmesnim povezovalnim delom, etažnosti P+N, skupne površine 1.068,17 m?, 
- severozahodno od obstoječega objekta izvedba prizidka velike dvorane in 2 manjši vadbeni površini s  
              spremljajočimi prostori, etažnosti K+P, skupne površine 1.588,45 m?, 
- severno od predvidene telovadnice ureditev novega parkirišča (41 PM, od česar 1 za invalide) z 
              uvozom/izvozom, 
- ureditev dostopa ter okolice novega prizidka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0049 - Investicije v šole -  OŠ Luis Adamič. 
 
Izdelani projekti so osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca 
gradnje. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi deli je bil narejen korak pri izvedbi načrtovane aktivnosti.  
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0519056 - Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap 

Vrednost:  84.961,63  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je tudi v lanskem letu na osnovi zakonskih določil  zagotavljala osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov 
za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, 
varovanje in tekoče vzdrževanje). Splošni materialni stroški so se šoli izplačevali na osnovi mesečnega zahtevka 
povračila za dejansko nastale navedene stroške. Postavka je bila realizirana 98%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519057 - Amortizacija-OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  4.333,29  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Osnovni šoli smo izplačali sredstva za amortizacijo opreme v višini 4.333 EUR. Postavka je realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 
OB032-07-0572 Amortizacija – OŠ Šmarje - Sap 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za nadomeščanje osnovnih sredstev manjše 
vrednosti. 
 

0519058 - Varstvo vozačev- OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  1.486,10  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva za varstvo vozačev so se namenila za plačo učitelja, ki izvaja varstvo vozačev na podlagi opravljenih ur 
varstva na šoli. Postavka je bila realizirana  99%. Bruto urna postavka plače učitelja v varstvu je znašala 7,4 
EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519060 - Dodatni prog. v OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  3.777,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja pripadajo šolam tudi sredstva z izvedbo dodatnega 
programa. Na podlagi predloga šole so bila sredstva namenjena za: 
·  zimsko šolo v naravi, 
·  letno šolo v naravi, 
·  naravoslovne tabore, 
·  nagrade učencem, 
·  prevoze otrok na ekskurzije in dneve dejavnosti.  
 
Občina je šoli s te postavke financirala tudi del plače športnega pedagoga. 
 
Plačilo se izvede na podlagi mesečnega obrazloženega zahtevka šole. Planirana vrednost je bila realizirana v 
višini 96%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519061 - Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  2.939,77  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru postavke je bila nabavljena - dopolnjena računalniška oprema v šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0573 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje - Sap. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

S tem se zagotavlja kvaliteten učni proces. 

0519062 - Investicijsko vzdr. OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  4.700,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru postavke je bil šoli nakazan denar kot transfer. Sredstva so bila porabljena za sanacijo toplotne črpalke.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB 032-07-0574 Invest. vzdr. OŠ Šmarje - Sap. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnost se ni izvajala kot investicijski projekt. 

0519065 - Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje 

Vrednost:  393.246,68  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V času poletnih šolskih počitnic je bila obnovljena telovadnica v matični šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 
 
OBO32-18-0622  Obnova telovadnic v OŠ LA. Grosuplje. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Projekt je bil končan v lanskem letu in bo zboljšal pogoje telesne vzgoje učencem te šole. 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

0519026 - Splošni materialni stroški - Glasbena šola 

Vrednost:  12.679,21  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina zagotovila Glasbeni šoli 
Grosuplje sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 
tekoče vzdrževanje, zavarovanje in podobno). Splošni materialni stroški so se šoli izplačevali na osnovi 
mesečnega zahtevka dejansko nastalih navedenih stroškov in so dosegli 98% planirane vrednosti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0519027 - Regres za preh., prevoz in druge str. dela - Glas.šola 

Vrednost:  27.341,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Stroške regresa za prehrano in prevoz na delo delavcem glasbene šole, je občina krila v odstotku, ki je za občino 
Grosuplje določen v višini 42,55%. Ostalo so krile druge občine ustanoviteljice Občina Škofljica, Občina 
Dobrepolje in Občina Ivančna Gorica. Ključ delitve teh stroškov predstavlja število učencev glasbene šole v 
posamezni občini. Postavka je bila realizirana glede na plan 97%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519029 - Amortizacija - Glasbena šola 

Vrednost:  3.999,96  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
Glasbeni šoli so se izplačala sredstva za amortizacijo opreme do višine sredstev zagotovljenih v proračunu.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0048 - Amortizacija - Glasbena šola 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so bila namensko porabljena za nadomeščanje osnovnih sredstev manjše 
vrednosti. 
 

0519030 - Komorne skupine v glasbeni šoli 

Vrednost:  2.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Iz proračuna se je financiral strokovni kader in materialni stroški za delo s komornimi skupinami v glasbeni šoli, 
katere ne financira Ministrstvo za šolstvo, znanost, šport in kulturo. Delež, ki ga je pokrivala Občina Grosuplje je 
znašal 42,55%, skladno s Sklepom o financiranju Glasbene šole Grosuplje. Transfer teh sredstev je lansko leto 
znašal 2.000 EUR in je dosegel plan 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 
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Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519031 - Pihalni orkester v glasbeni šoli 

Vrednost:  2.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina sofinancira tudi dejavnost pihalnega orkestra na osnovi pogodbe med Glasbeno šolo in Občino 
Grosuplje. V letu 2018 smo pihalnemu orkestru izplačali za njegovo dejavnost 2.000 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

 
 
19 - IZOBRAŽEVANJE 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

0519033 - Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli 

Vrednost:  2.800,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Tudi izobraževanje učiteljskega kadra v glasbeni šoli se financira skladno s Sklepom o financiranju Glasbene 
šole Grosuplje. Delež pokrivanja teh stroškov je za našo občino v lanskem letu znašal  42,55%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

0519034 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost:  3.200,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi te postavke, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa, se je v lanskem letu sofinanciralo delovanje 
Univerze za tretje življenjsko obdobje. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov predavateljev in so bila v 
celoti porabljena. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

0519035 - Prevozi otrok v šolo 

Vrednost:  347.531,79  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pogodba za šolske prevoze je sklenjena  z dvema prevoznikoma  LPP -jem  (avtobusni prevoz, pogodbena 
vrednost 227.549 EUR ) in Sintrakom (prevoz s kombiniranimi vozili, pogodbena vrednost 105.339 EUR). 
Avtobusni prevoz se logistično (prilagoditev voznih redov, povečano število  voženj) povezuje z uvedbo 
integriranih linij. 
 
Prav tako občina na podlagi pogodbe s prevoznikom LPP zagotovi določeno kvoto mesečnih vozovnic za 
avtobus 3G, kjer se ta prevoz izkaže kot racionalen (OŠ Šmarje- Sap). 
V okviru izvajanja šolskih prevozov  je potrebno zagotoviti tudi varen prevoz za učence, ki se vozijo na  
relacijah na nevarnih šolskih poteh, pa tudi za prvošolčke,  ki jih starši vključijo v šolski prevoz  pod pogojem, 
da jim zagotovijo spremstvo. 
Stroški prevozov so v lanskem letu znašali 347.532 EUR. Plan je bil dosežen 92%.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519036 - Povr. staršem za prevoze otrok s poseb. potreb 

Vrednost:  13.553,07  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke so se krili stroški prevozov otrok s posebnimi potrebami. Staršem, ki vozijo otroke s posebnimi 
potrebami v šolo ali v razvojne oddelke vrtcev v Ljubljano, so se vračali na osnovi prevoženih kilometrov za 
dneve dejanske prisotnosti otroka v zavodu ali šoli in v skladu z Uredbo o višini povračila stroškov v  zvezi z 
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Občina je povrnila te stroške desetim staršem 
otrok, ki so bili upravičeni do teh povračil. 
 
S te postavke se je sofinanciral tudi  organiziran kombinirani prevoz Zavoda za gluhe in naglušne za tri otroke, 
ki jih starši ne morejo voziti v zavod, otroci pa zaradi svojih omejitev ne morejo uporabljati javnega prevoza. 
 
Sredstva na postavki so porabljena 90%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519038 - Subvenc. šole v naravi - OŠ LA s podruž. 

Vrednost:  4.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Šola organizira za učence vsako leto šolo v naravi. Kljub temu, da organizirajo šolo preko CŠOD, ki je 
sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so stroški bivanja v teh centrih nižji od 
ostalih ponudnikov, je vse več staršev, ki ne zmorejo plačila teh stroškov. S te proračunske postavke smo delno 
krili stroške šole v naravi za tiste otroke, ki stroška ne morejo plačati. Postavka je bila realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0519039 - Subvenc. šole v naravi - OŠ Brinje s podr. 

Vrednost:  1.600,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Šola organizira za učence vsako leto šolo v naravi. Kljub temu, da organizirajo šolo preko CŠOD, ki je 
sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so stroški bivanja v teh centrih nižji od 
ostalih ponudnikov, je vse več staršev, ki ne zmorejo plačila teh stroškov. S te proračunske postavke smo delno 
krili stroške šole v naravi za tiste otroke, ki stroška ne morejo plačati. Postavka je bila realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519054 - Regresiranje šolskih potrebščin 

Vrednost:  3.430,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Iz občinskega proračuna so se sofinancirale šolske potrebščine šoloobveznim otrokom naše občine iz socialno 
ogroženih družin, na osnovi zahtevka šole. Sredstva so realizirana 98%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519059 - Subvenc.šole v naravi- OŠ Šmarje-Sap 

Vrednost:  2.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Šola organizira za učence vsako leto šolo v naravi. Kljub temu, da organizirajo šolo preko CŠOD, ki je 
sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so stroški bivanja v teh centrih nižji od 
ostalih ponudnikov, je vse več staršev, ki ne zmorejo plačila teh stroškov. S te proračunske postavke smo delno 
krili stroške šole v naravi za tiste otroke, ki stroška ne morejo plačati. Postavka je bila realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069003 - Štipendije 

0519041 - Štipendije za izobraž. s področja kmetijstva 

Vrednost:  2.500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V programu štipendij za izobraževanje s področja kmetijstva so bila zajeta sredstva, ki so bila namenjena za 
izobraževanje v kmetijskih programih za učence srednjega izobraževanja, dodiplomskega študija in za 
izobraževanje v podiplomskem študiju. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne 
občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva in razpisa za dodelitev štipendij v enkratnem znesku 
dvema dijakoma v višini 526 EUR in dvema študentoma v višini 726 EUR.  
 
Dijaka sta bila vključena v poklicno-tehniško in strokovno izobraževanje smer Kmetijsko podjetniški tehnik na 
Kmetijski šoli Grm in Biotehniškem centru Nakolo. Študenta sta bila vključena v redni in izredni  študijski 
program smeri Upravljanje podeželja in krajine ter Kmetijstva - živinoreje na BTF in na Centru biotehnike in 
turizma Višje strokovne šole Grm. Sredstva na postavki so realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekt. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0519053 - Občinske štipendije 

Vrednost:  71.800,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občinske štipendije so bile v lanskem letu izplačane vsem študentom in dijakom, ki so te štipendije pridobili na 
javnem razpisu (v šolskem letu 2018/2019 je teh 65). Štipendije so dodeljene v enotni višini 100 EUR na 
posameznika.  Sredstva so realizirana 92%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

0520001 - Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka 

Vrednost:  36.540,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Upravičence, pogoje in postopke za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka  ureja  Odlok o 
denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje, (Ur. list RS, št. 85/2015). Denarna pomoč ob rojstvu otroka se 
izplačuje v višini 180 EUR za vsakega novorojenega otroka. V letu 2018 je bila denarna pomoč  izplačana za 
203 novorojene otroke. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

0520003 - Preventivni in drugi socialni programi - CSD 

Vrednost:  9.206,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Center za socialno delo Ljubljana, enota Grosuplje,  izvaja dogovorjene naloge oziroma akcije na področju 
preventivnega in drugega socialnega dela. Financiranje je urejeno z letnimi pogodbami. Med te dejavnosti 
spadajo: preventivni program za romske otroke in mladostnike »jutRO nove MIsli«, preventivni program 
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki, preventivni program Usposabljanje rejnic in rejnikov, preventivni 
program za mlade Rome »Tikno them - Mali svet«. Sredstva s te postavke so bila namenjena pokrivanju 
stroškov teh programov in realizirana 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

0520005 - Financiranje družinskega pomočnika 

Vrednost:  31.598,11  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pravica do izbire družinskega pomočnika je socialna pravica polnoletnih oseb s težko motnjo v duševnem 
razvoju ali polnoletnih gibalno oviranih oseb, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. 
Invalidne osebe so s tem pridobile kvalitetno alternativo k institucionalnem varstvu. 
 
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu nalaga plačilo stroškov družinskega pomočnika občinam. Družinski 
pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. v višini 
sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki se 
usklajuje z rastjo minimalne plače. Občina Grosuplje je v lanskem letu plačevala nadomestilo za izgubljeni 
dohodek v višini celotne bruto minimalne plače do vključno februarja trem, nato pa dvema družinskima 
pomočnikoma.  
 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 - Socialno varstvo starih 

0520006 - Socialni zavodi 

Vrednost:  307.588,66  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Med dejavnosti, ki jih financira občina, spadajo tudi storitve v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec ali 
zavezanec upravičen do doplačila na podlagi odločbe o oprostitvi plačila svs storitve.  Razliko do celotne oskrbe 
na podlagi oprostitve oskrbovancev doplača občina. Oskrbovanci iz Občine Grosuplje so nameščeni v različnih 
socialnih zavodih po vsej Sloveniji. Skupno število oskrbovancev v socialnih zavodih je bilo v lanskem letu 45. 
 
Med zavode za odrasle uvrščamo splošne zavode, to so domovi za starejše, posebne socialne zavode, ki 
opravljajo posebne oblike institucionalnega varstva za duševno in telesno prizadete odrasle in varstveno delovne 
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centre, ki opravljajo naloge vodenja in varstva ter organiziranja zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in 
telesno prizadete odrasle osebe. Sredstva na postavki so realizirana 85%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0520007 - Stanovanjske enote za odrasle s poseb. potreb. 

Vrednost:  33.323,42  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Stanovanjske enote se ustanavljajo z namenom bolj humanega bivanja vseh tistih oseb s posebnimi potrebami, ki 
ob pomoči skrbnika lahko sami skrbijo zase. Občina je poskrbela za šest občanov s posebnimi potrebami, ki so 
nastanjeni v stanovanjski enoti Novega Paradoksa na Malem Vrhu, Želvi v Višnji Gori, v Altri  in v stanovanjski 
enoti društva ŠENT v Ljubljani. Sredstva na postavki so realizirana 83% 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0520008 - Pomoč družini na domu 

Vrednost:  100.577,66  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju pomoči na domu je bilo v Domu starejših občanov Grosuplje 
zaposlenih šest delavk, ki so izvajale storitev pomoči na domu (gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju 
osebne higiene, dostava toplega obroka).  Storitev se izvaja od ponedeljka do sobote v dopoldanskem času. 
 
Dom starejših občanov je nudil pomoč povprečno mesečno 59,25 občanom in opravil povprečno 628,49 
efektivnih ur na mesec (čas dela na domu oskrbovancev). Ekonomska cena storitev pomoči na domu je znašala 
16,92 EUR/efektivno uro. Občina je ceno teh storitev sofinancirala v skupni višini 60%, cena za uporabnika je 
tako znašala 6,77 EUR/efektivno uro. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0520016 - Izvajanje dnevnega varstva DSO 

Vrednost:  2.000,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena za prostočasno dejavnost starejših, ki koristijo dnevno varstvo v Domu starejših 
občanov Grosuplje in bila 100% realizirana. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

0520009 - Pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) 

Vrednost:  83.521,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pomoč pri uporabi stanovanja uveljavljajo najemniki stanovanj na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, Zakona o socialnem varstvu in Stanovanjskega zakona. O upravičenosti do subvencije 
najemnine odloča CSD, občina pa na podlagi izdanih odločb izvede nakazila najemodajalcem.  
 
Občina je v lanskem letu sofinancirala najemnino za stanovanje povprečno tridesetim upravičencem mesečno za 
tržno najemnino in dvema upravičencema za netržno najemnino. Sredstva na postavki so realizirana 93%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0520010 - Pogrebni stroški 

Vrednost:  654,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, je občina dolžna poravnati 
stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati teh stroškov. V lanskem letu smo 
poravnali stroške enega pokopa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0520011 - Socialne stiske 

Vrednost:  8.572,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Upravičence, pogoje in postopke za občinsko enkratno denarno socialno pomoč iz občinskega proračuna ureja v 
letu 2015 sprejet Odlok o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje, (Ur. list RS, št. 85/2015). Odlok v 
6. členu določa, da se enkratna denarna socialna pomoč praviloma izplača v materialni obliki z neposrednim 
plačilom blaga ali storitve upniku upravičenca. Isti člen tudi določa, da se praviloma dodeli za plačilo položnic 
za elektriko in komunalne storitve, za nakup hrane, šolskih potrebščin itd.   
 
Do pomoči so upravičeni  posamezniki katerih mesečni neto dohodek na družinskega člana ne presega 
osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih in družine, katerih 
ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo  vloge ne presegajo 70 % 
osnovnega zneska minimalnega dohodka na družinskega člana po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.  
Višina odmerjenega zneska pa je predvidena v višini 60% osnovnega zneska minimalnega dohodka za vlagatelja 
posameznika oziroma  100 % za družine. Pravilnik za izjemne primere, ob izpolnjevanju določenih pogojev,  
omogoča tudi višjo odmero denarne pomoči. 
 
V letu 2018 je bila pomoč praviloma izplačana v materialni obliki s plačilom zapadlih položnic za elektriko in 
komunalne storitve oziroma  z nakazilom neposredno v trgovino  za nakup hrane ali šolskih potrebščin. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0520019 - Subvenc. prehrane v šoli socialno ogrož. otr. 

Vrednost:  8.646,92  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prehrane v šoli otrokom, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. 
Na podlagi dokumentiranih zahtevkov šol so bila sredstva realizirana 72%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0520020 - Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot 

Vrednost:  3.420,86  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja kontejnerja v Romskem 
naselju Smrekec, katerega prostori so namenjeni programu socializacije in integracije romskih otrok. 
Sredstva na postavki so realizirana 64%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

0520021 - Preventivni programi proti zasvojenosti 

Vrednost:  475,08  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje preventivnih programov  za preprečevanje zasvojenosti v  osnovnih 
šolah (predavanja, delavnice) v naši občini. 
Sredstva na postavki so bila na podlagi dokumentiranega zahtevka šol realizirana le 24% 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

0520014 - Sof. humanitarnih in dobrodelnih organiz 

Vrednost:  16.607,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva postavke so bila nakazana humanitarnim in dobrodelnim društvom, to je Območni organizaciji RK 
Grosuplje za dejavnost in za letovanje otrok na Debelem Rtiču. Za letovanje otrok smo v lanskem letu plačali 
6.008 EUR. Ostalim humanitarnim društvom pa so bila namenjena sledeča sredstva, ki so bila razdeljena na 
javnem razpisu, realizirana pa so bila v višini 100%: 
 
 
             (v EUR) 
 

Društvo Sožitje Grosuplje  1.559 

Društvo psoriatikov     174 

Društvo invalidov Grosuplje  1.934 

Društvo diabetikov     294 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih     176 

Območno združenje rdečega križa  7.290 

Ozara, nacionalno združenje za kakovost življenja     174 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine     168 

Rotary klub Grosuplje      542 

Župnijska Karitas Grosuplje  2.000 

YHD -Društvo za teorijo in kulturo hendikepa    164 
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PGD Ponova vas     277 

Društvo gluhih i naglušnih Ljubljana     169 

Društvo za fibromialgijo     189 

Združenje multipleskleroze Slovenije Grosupeljska podružnica     266 

Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom     170 

Združenje invalidov Forum Slovenije     177 

Program Projekt človek -sprejemni center Ljubljana     172 

Ustanova mali vitez     172 

Preplet     541 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projektov. 

0520015 - Sofinanciranje dejavnosti RK 

Vrednost:  6.699,96  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je s temi sredstvi na osnovi zakonskih določil in sklenjene pogodbe  sofinancirala dejavnost 
humanitarnih dejavnosti OO RK Grosuplje. Sredstva na postavki so bila realizirana 100%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projektov. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0522001 - Obresti od najetih kreditov 

Vrednost:  55.448,71  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Proračunska postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov obresti za najete kredite. Občina Grosuplje je v letu 
2018 plačala 55.449 EUR obresti od kreditov, najetih pri poslovnih bankah. 
Plačila obresti za najete dolgoročne kredite so bila v letu 2018 za posamezen kredit realizirana v naslednjih 
zneskih: 
 
 
 

UniCredit Banka d.d.-št.pog.2019/2008                  945 EUR 

UniCredit Banka d.d.-št.pog.2152/2009              3.862 EUR 

UniCredit Banka d.d.-št.pog.2537/2010              2.200 EUR 

NLB d.d. Ljubljana-št.pog.LD1435000109       32.372 EUR 

NLB d.d. Ljubljana-št.pog.LD1535200010       12.609 EUR 

SKB Banka d.d.-št.pog.121792-003                     3.461 EUR  

 
 
Višina obresti od kreditov  je še vedno ugodna, ker je bil variabilni del obresti (EURIBOR) v letu 2018 vseskozi 
negativen, tako da je občina plačevala samo realne obresti.  
 
Namen proračunske postavke je bil v celoti dosežen, saj je občina v letu 2018 nemoteno plačevala vse 
obveznosti iz naslova obresti za najete kredite. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

0522003 - Stroški v zvezi z zadolževanjem 

Vrednost:  150,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva, povezana z zadolževanjem občine, so bila v letu 2018 porabljena za plačilo dela stroškov najema 
dolgoročnega kredita pri SKB Banki d.d., ki ga je občina najela v letu 2017, del stroškov pa je zapadel v plačilo 
v letu 2018. Realizacija postavke je 15%, ker v letu 2018 Občina Grosuplje ni imela likvidnostnih težav in se ni 
zadolžila. S tem je bil namen proračunske postavke, da se zagotovi pogoje za zagotavljanje likvidnosti in 
nemoteno poslovanje občine, dosežen v celoti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

0523001 - Proračunska rezerva 

Vrednost:  8.400,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Prenos sredstev proračunske rezerve v rezervni sklad Občine Grosuplje je bil v letu 2018 realiziran v planirani 
višini, to je 8.400 EUR. Ker porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2018 ni bilo, je rezervni sklad na dan 
31.12.2018 znašal 167.972 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0523002 - Solidarnostna sredstva 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Solidarnostna sredstva so bila v letu 2018 planirana za morebitno nujno pomoč v primeru naravnih nesreč. Ker v 
letu 2018 na srečo ni bilo izkazanih nobenih tovrstnih potreb, na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo 
realizacije. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

0523003 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost:  0,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Splošna proračunska rezervacija, ki je po vsebini nerazporejeni del občinskega proračuna, je bila z Rebalansom 2 
2018 oblikovana v višini 145.000 EUR. Od sprejema Rebalansa 2 proračuna za leto 2018 pa do konca leta 2018 
ni bilo potrebno prerazporejati pravic porabe z navedene proračunske postavke. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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06 - Urad za komunalno infrastrukturo 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

0606001 - Vodenje javne komunalne infrastrukture 

Vrednost:  32.860,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. od 01.01.2010 dalje za Občino Grosuplje vodi pomožno knjigo 
osnovnih sredstev javne komunalne infrastrukture, katere lastnik je Občina Grosuplje. Na postavki smo 
zagotavljali sredstva za strošek vodenja, ki so bila oblikovana na podlagi pogodbe o prenosu sredstev v 
upravljanju, najemu gospodarske infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb na območju občine 
Grosuplje ter dodatkov k tej pogodbi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Odhodki na postavki so znašali 32.861 EUR. 
 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

0608001 - Stroški prometne varnosti in preventive 

Vrednost:  6.892,23  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na področju preventivne varnosti v cestnem prometu so bila sredstva porabljena predvsem za povečanje 
prometne varnosti. Kupili in namestili smo prikazovalnik hitrosti in sicer ob regionalni cesti Grosuplje - Veliko 
Mlačevo ob "Jošt hotelih". 
Ob začetku šolskega leta pa smo zagotovili varovanje otrok na najbolj frekventnih prehodih za pešce na območju 
osnovnih šol. 
 
Iz predmetne postavke so bili plačani tudi stroški obešanja transparentov »Šolska pot« in zavarovanje 
prikazovalnikov hitrosti ter sistema COPS@road in pa stroški rednega vzdrževanja le tega.  
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Krili smo tudi stroške letnega dostopa do portala VI VOZITE, kjer lahko na spletni strani občine občani 
spremljajo dnevni potek prometa na območju postavljenih prikazovalnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0053 - Stroški prometne varnosti in preventive 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z vlaganjem sredstev na področju preventivne varnosti v cestnem prometu smo tako povečali prometno varnost. 
Realizacija pa je znašala 6.892 EUR, kar je nekoliko manj kot je bila ocenjena.  
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

0611001 - Vzdrževanje gozdnih cest  (GC) 

Vrednost:  27.090,41  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev smo v letu 2018 skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest v 
zasebnih in državnih gozdovih, ki ga je izdelal Zavod za Gozdove Slovenije, Krajevna enota Škofljica, na 
gozdnih cestah izvedli vzdrževalna dela. Del sredstev je bilo namenjenih za vzdrževalna dela po poškodbah cest 
po vetrolomu, del pa za vsakoletna redna vzdrževalna dela. Skupna vrednost del je znašala 27.350 EUR.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0054 - Vzdrževanje gozdnih cest (GC) 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izvedena so bila vsa dela po programu vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, ki ga je izdelal 
Zavod za Gozdove Slovenije, Krajevna enota Škofljica za leto 2018. Realizacija proračuna je bila 99%. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

0612001 - Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z elek. energ. 

Vrednost:  7.246,41  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru postavke smo realizirali izgradnjo kabelske kanalizacije za elektroenergetski kabel v sklopu 
rekonstrukcije JP 616603 - Sela 25, gradnja  nizkonapetostnih elektroenergetskih priključkov na območju 
zazidalnih načrtov TOC III in Dvori IV, v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
ureditveno območje TOC III (Ur. list  RS, št. 46/2016) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
ureditveno območje Dvori IV (Ur. list  RS, št. 46/2016), pa ni bila izvedena, ker ni bilo tovrstnih potreb.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0055 - Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z el. energijo 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Del projekta  - izgradnja planirane kabelske kanalizacije je bila realizirana v celoti, drugi del projekta pa je vezan 
na začetek gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov, ki jih je potrebno  priključiti na elektroenergetsko 
omrežje. Investitorji še niso podali namere za gradnjo, zato ta del projekta miruje. Odhodki na postavki so 
znašali 7.246 EUR. 

0612015 - Energetsko knjigovodstvo 

Vrednost:  22.618,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Skladno z zakonodajo smo nadaljevali s spremljanjem porabe energentov za objekte, ki so v lasti občine ter za 
izvajanje energetskega upravljanja na objektih v lasti občine. Pridobili smo energetsko izkaznico za občinski 
objekt na Taborski 3 in za POŠ Polica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Na podlagi poročila energetskega upravljavca bo upravljanje in vzdrževanje objektov boljše, poraba energentov 
pa naj bi bila nižja. 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

0612013 - Rekonstrukcija kotlovnice 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru postavke smo predvideli sredstva za priključitev kotlovnic na Bevkovi in Kadunčevi cesti na mestni 
plinovod, v smislu prilagoditve na ogrevanje z zemeljskim plinom.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0371 Rekonstrukcija kotlovnice 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Realizacije naloge ni bilo, ker do konca leta 2018 še niso bili izpolnjeni dobavni pogoji za prehod na zemeljski 
plin. Projekt bo realiziran v letu 2019.  
 

 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0613001 - Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb 

Vrednost:  311.820,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Skladno s sklenjeno pogodbo smo mesečno poravnavali stroške rednega letnega vzdrževanja ter sanacije zimskih 
poškodb na lokalnih cestah na celotnem območju občine. Stroški rednega vzdrževanja so v letu 2018 znašali 
311.821 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613002 - Zimska služba na lokalnih cestah 

Vrednost:  535.177,77  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Skladno s sklenjeno pogodbo z izvajalcem zimske službe smo v lanskem letu poravnavali mesečne situacije za 
izvajanje zimske službe na lokalnih cestah na celotnem območju občine. Stroški zimske službe so v lanskem letu 
znašali 535.178 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613003 - Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin -Gros 

Vrednost:  47.925,81  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Financirali smo redno vzdrževanje na pomembnejših javnih poteh, pločnikih in javnih površinah v mestu 
Grosuplje. Stroški so skupaj znašali 47.926 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613004 - Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin - Šmarje 

Vrednost:  21.225,15  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Financirali smo redno vzdrževanje na pomembnejših javnih poteh, pločnikih in javnih površinah v naselju 
Šmarje Sap. Stroški so skupaj znašali 21.225 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613079 - Obrezovanje drevja na občinskih površinah 

Vrednost:  579,68  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka je namenjena obrezovanju drevja na javnih površinah in površinah v lasti Občine Grosuplje. Stroški za 
ta dela so v letu 2018 znašali 580 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613150 - Zimska služba ulic in javnih površin -Grosuplje 

Vrednost:  170.704,29  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Skladno s sklenjeno pogodbo z izvajalcem zimske službe smo v lanskem letu poravnavali mesečne situacije za 
izvajanje zimske službe na javnih poteh, pločnikih in javnih površinah v mestu Grosuplje. Stroški zimske službe 
so v lanskem letu znašali 170.704 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613151 - Zimska služba ulic in javnih površin -Šmarje-Sap 

Vrednost:  67.674,22  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Skladno s sklenjeno pogodbo z izvajalcem zimske službe smo v lanskem letu poravnavali mesečne situacije za 
izvajanje zimske službe na javnih poteh, pločnikih in javnih površinah v Šmarju Sap. Stroški zimske službe so v 
lanskem letu znašali 67.674 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

 
0613152 - Vzdrževanje drevja ob cestah 

Vrednost:  5.838,01  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka je namenjena obrezovanju drevja in novim zasaditvam z drevesi na javnih površinah in površinah v 
lasti Občine Grosuplje. Stroški za ta dela so v letu 2018 znašali 5.838 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0613007 - Nadzor nad cestami 

Vrednost:  20.052,82  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Krili smo stroške izvajanja gradbenega nadzora pri rekonstrukcijah in gradnjah na področju cestne infrastrukture, 
ki so bile realizirane v letu 2018. Poravnali smo tudi stroške iz naslova izvajanja storitev koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu v času izvajanja del na gradbiščih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0064 - Nadzor nad cestami 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Nadzor se je izvajal skladno z napredovanjem gradnje posamezne investicije, stroški na postavki vključno s 
storitvami koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pa so znašali 20.053 EUR.  
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0613014 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 

Vrednost:  475.282,82  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V mesecu oktobru v tem letu je bila zaključena gradnja nadvoza Brezje preko železniške proge z navezavo na 
Adamičevo in Kadunčevo cesto. Izvajalec del je bilo CGP Novo mesto. Nova prometnica je bila prometu 
predana z Odločbo o začasnem obratovanju, UE Grosuplje. Občina mora opraviti v naslednjem letu še meritve 
hrupa in v primeru preseganja mejnih vrednosti izvesti ustrezne protihrupne ukrepe.  
Pri izvajanju del je bilo skladno s predpisi zagotovljeno tudi izvajanje gradbenega in projektantskega nadzora ter 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
Investicijo sta financirala Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Grosuplje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0067 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Na podlagi izgradnje nove prometnice se je lahko ukinil nivojski prehod čez železniško progo na Kadunčevi 
cesti, kar je bil osnovni namen investicije. Z realizacijo predmetne investicije se je izboljšala prometna varnost v 
železniškem in cestnem prometu in izboljšal dostop do širšega območja Grosuplja in zalednih naselij. Realizacija 
v letu 2018 je za občino znašala 475.283 EUR, nova prometnica pa je bila zgrajena v dolžini cca 500 m vključno 
z rekonstruiranimi navezavami na Kadunčevo cesto. Stroški so znašali znotraj ocenjene vrednosti. 

0613015 - Izgr. prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem. 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke stroškov nismo beležili. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0068 - Izgradnja prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila namenjena za ohranitev postavke. 

0613025 - Javne poti v KS Grosuplje 

Vrednost:  89.131,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke smo izvedli sanacijo odseka javne poti na Gatini, odsek Bevkove ceste in ceste v Rožni 
dolini. Izvedena je bila rekonstrukcija opornega zidu na Stranski poti. Za umiritev prometa so bile na cesti v 
Rožni dolini nameščene montažne ovire, za zagotovitev varnejše šolske poti pa je bil urejen pločnik ob 
Prešernovi cesti. Uredili smo brežino javne poti med vodotokom Grosupeljščica in Presko. Izdelana pa je bila 
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tudi izvedbena dokumentacija za ureditev krožnega križišča v Sončnih dvorih in krožnega križišča v trikrakem 
križišču cest "pod gozdom". 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0078 - Javne poti v KS Grosuplje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z ureditvijo smo izboljšali prometno tehnične razmere na delu obstoječega cestnega omrežja na območju KS 
Grosuplje v skupni dolžini cca 1,2 km. Z ukrepi smo povečali prometno varnost, dvignili kvaliteto cestne 
infrastrukture ter podaljšali življenjsko dobo le te. Skupni stroški na tej postavki so znašali  89.132 EUR. 
 

0613051 - Rekon. mostu in križišča - center Št.Jurij 

Vrednost:  0,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena za ohranitev postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0085 - Rekonstrukcija mostu in križišča - center Št.Jurij 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroškov na postavki nismo beležili. 

0613104 - Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 

Vrednost:  18.004,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke smo uredili nivojski prehod na Kadunčevi cesti za pešce in kolesarje po predhodno izdelani 
izvedbeni dokumentaciji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0395 - Ureditev vzporednih povezav ob ukinitvah NPr 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj investicije je bil dosežen. Nivojski prehod za motorna vozila je bil ukinjen ter urejen za pešce in kolesarje za 
dostopanje do centra mesta iz zaledne okolice. Del stroškov v višini 18.004 EUR smo poravnali v letu 2018, 
preostanek pa bomo v letu 2019. 
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0613121 - Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje 

Vrednost:  76.797,23  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Planirana sredstva smo porabili za obnovo več odsekov javnih cest na območju občine in sicer na Dolah pri 
Polici, na Cerovem, v Žalni in na Bičju.  Zamenjali smo tudi dotrajano cestno ograjo v Št. Juriju in uredili del 
brežine ob lokalni cesti v Žalni nasproti osnovne šole ter odvodno meteorne vode. 
Izdelana je bila tudi Idejna zasnova za rekonstrukcijo priključka javne poti na lokalno cesto v Škocjanu. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0437 - Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Skupno so stroški na tej postavki znašali 76.797 EUR. Ureditev je izboljšala predvsem prometno varnost. 
Obnovljenega/moderniziranega je bilo cca 232 m cestnega omrežja. 

0613122 - Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 

Vrednost:  317.732,94  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izvedena je bila rekonstrukcija lokalne ceste Veliko Mlačevo - Žalna in sicer od nivojskega prehoda čez 
železniško progo na Velikem Mlačevem v smeri proti Žalni v dolžini 835 m.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0438 - Ureditev Infrastrukture LC Mlačevo - Žalna 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Sanirali so se posedki na cestišču, odstranilo in na novo zgradilo se je dotrajano vozišče in posamezni nosilni 
sloji in uredilo odvodnjavanje cestnih meteornih vod. Cesta se je tudi razširila. Ureditev je zagotovila boljšo 
prometno varnost in tudi podaljšanje življenjske dobe objekta. Stroški so znašali 317.773 EUR. Za predmetno 
investicijo smo koristili sredstva ZFO, ki so pripadala naši občini. 

0613126 - Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Aktivnosti na tej postavki za nadaljevanje urejanja lokalne ceste niso bile pričete. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0440 - Obnova lokalne ceste Grosuplje - Ponova vas 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Investicija je prestavljena v naslednja leta, ko se bodo sočasno urejale tudi površine za kolesarje. 

0613127 - Sanac. poškodb in brežin na lokal. cestah 

Vrednost:  78.440,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke je bila v letu 2018 sanirana brežina na Ilovi gori ter vozišče na Rožniku, v Škocjanu ter 
odseku ceste med Grosupljim in Ponovo vasjo. Realizacija vseh del na postavki je bila v vrednosti 78.441 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613129 - Javne poti v KS Šmarje 

Vrednost:  28.016,13  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke smo uredili del hodnika za pešce ob regionalni Ljubljanski cesti v Šmarju Sap, ki se je 
urejal v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja. Na območju Velikega Vrha pa smo uredili odvodnjavanje 
meteornih vod z javnih poti. 
Uredili smo tudi del javne poti na Selih v dolžini cca 213 m. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0484 - Javne poti v KS Šmarje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroški na postavki so skupaj znašali 28.016 EUR. Zagotovili smo boljšo prometno varnost vsem udeležencem.   
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0613136 - Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje-Kočevje 

Vrednost:  25.788,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je že v letu 2015 z Ministrstvom za infrastrukturo pričela z aktivnostmi za širitev železniške proge 
Grosuplje - Kočevje s katero bi se na območju te proge prebivalcem omogočilo uporabo železniškega potniškega 
prometa. Širitev zajema tudi rušenje obstoječega nadvoza na Taborski cesti in ureditev novega s pripadajočo 
navezavo na obstoječe omrežje. Za ta namen je bil v letu 2018 izbran izvajalec izdelave izvedbene 
dokumentacije in podpisana izvajalska pogodba. Izvajalcu so bili poravnani stroški za izvedbo del v letu 2018, 
dokončno pa bodo poravnani v letu 2019, ko je predviden zaključek izdelave izvedbene dokumentacije. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0513 - Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje - Kočevje 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Za ureditev železniške postaje s pripadajočo infrastrukturo je bil med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino 
Grosuplje sklenjen dogovor o izvedbi potrebnih aktivnosti in o sami gradnji. Strošek na tej postavki je v letu 
2018 iz naslova izdelave izvedbene dokumentacije in investicijskega inženiringa znašal 21.759 EUR.  

0613138 - Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena za ohranitev postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0529 - Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroškov na tej postavki nismo beležili. Urejanje navedene lokalne ceste je predvideno v naslednjih letih, ko se 
bodo urejale sočasno tudi površine za kolesarje. 

0613141 - Izgradnja pločnika ob LC na Polici 

Vrednost:  10.144,46  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V naslednjih letih se predvideva urediti površine za pešce ob lokalni cesti na območju nove podružnične osnovne 
šole na Polici. V letu 2018 je bila dokončana izvedbena projektna dokumentacija. Na območju osnovne šole pa 
smo skladno z izdelano dokumentacijo že izvedli ukrep za umirjanje prometa/asfaltni plato.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-050 Izgradnja pločnika ob LC na Polici 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z ukrepom smo zagotovili varnejšo šolsko pot in izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu. 
Stroški na postavki so znašali 10.144 EUR kar je v okviru predvidenega za leto 2018. 

0613143 - Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 

Vrednost:  52.041,61  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke je bil urejen pločnik ob lokalni cesti Grosuplje - Polica in sicer od krožnega križišča Logo v 
smeri proti Perovem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0575 - Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejen pločnik izboljšuje prometno varnost vsem udeležencem v prometu. Stroški izvedbe pa so znašali 52.042 
EUR. 

0613144 - Ureditev LC Ilova Gora - Luče 

Vrednost:  121.056,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izvedena je bila obnova lokalne ceste med Gabrjem in Veliko Ilovo Goro in sicer odsek v dolžini 645 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0585 - Ureditev LC Ilova Gora - Luče 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z vloženimi sredstvi smo povečali prometno varnost in izboljšali dostop ter negativne vplive na okolico. Stroški 
so znašali 121.057 EUR. 

0613145 - Obnova Industrijske ceste v Grosupljem 

Vrednost:  66.451,98  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je bila v vrednosti 66.452 EUR na določenih odsekih sanirana Industrijska cesta v Grosupljem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613153 - Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Prijava projekta za pridobitev EU sredstev je bila izvedena v letu 2017. Za našo občino so predvidena sredstva, 
vendar je potrebno izdelati vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo in oddati popolno vlogo za 
pridobitev le teh najkasneje do septembra 2020. 
 
Za ta namen je bila naročena in pričeta izdelava potrebne izvedbene dokumentacije za kolesarsko povezavo 
Grosuplje - Veliko Mlačevo, Grosuplje - Sp. Slivnica in Grosuplje - Cikava. 
Del dokumentacije bo izdelan v letu 2019 del pa v letu 2020. 
Skladno z razpisnimi pogoji za črpanje EU sredstev pa morajo biti vse navedene povezave izvedene do maja 
2023. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0604 - Kolesarske povezave mesta Grosuplje  zalednimi naselji 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ureditev kolesarskih povezav omogoča povezavo bližnjih zalednih naselij v funkciji dnevne mobilnosti z 
mestom Grosuplje, kjer so na voljo upravne, izobraževalne, zdravstvene in ostale centralne storitve, do 
industrijsko-obrtnih območij, kjer je zgostitev zaposlitev in do železniške ter avtobusne postaje, za nadaljevanje 
proti prestolnici z javnim potniškim prometom.  
 
Občina tako želi prebivalcem Šmarja Sap, Velikega Malčevega in Sp. Slivnice in mesta Grosuplje te povezave 
omogočiti. Stroški v letu 2018 niso nastali, bodo pa nastajali vse do vključno leta  2023 v primeru zagotovitve 
potrebnih sredstev.  
 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0613030 - Postavitev prometne signalizacije 

Vrednost:  36.537,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Iz naslova prometne signalizacije smo v letu 2018 financirali vzdrževanje talne signalizacije na občinskih cestah 
predvsem v mestu Grosuplje in na odsekih cest ob podružničnih šolah ter zamenjavo dotrajane, poškodovane kot 
tudi manjkajoče vertikalne signalizacije. Sredstva smo namenili tudi za postavitev novih prometnih znakov. V 
lanskem letu so stroški navedenih del skupno znašali 36.538 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613031 - Ureditev avtobusnih postajališč 

Vrednost:  17.245,35  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V lanskem letu smo v vrednosti 17.245 EUR redno vzdrževali avtobusna postajališča in uredili avtobusna 
postajališča v Hrastju n Šmarju Sap.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0089 - Ureditev avtobusnih postajališč 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Realizacija proračuna na postavki je bila 45%. 

0613066 - Urejanje banke cestnih podatkov 

Vrednost:  353,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za posodobitev Banka cestnih podatkov, ki je bila 
posredovana na Direkcijo RS za infrastrukturo. Vrednost izdatka na postavki je znašala 354 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613067 - Celostna prometna strategija 

Vrednost:  3.415,55  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Priprava dokumenta celostne prometne strategije na področju ljubljanske urbane regije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0091 - Celostna prometna strategija 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelan dokument tudi na nivoju regije. 

0613108 - Spodbujanje mobilnosti 

Vrednost:  262.934,41  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je tudi v tem letu z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o. podpisala pogodbo za 
sofinanciranje vozovnic linije 3 G Ljubljana - Grosuplje - Ljubljana. 
V okviru te postavke pa tudi redno vzdržujemo polnilne postaje. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0396 - Spodbujanje mobilnosti 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje linije 3G in vzdrževanje polnilnih postaj v letu 2018 predstavlja skupni strošek v višini 262.934 
EUR. Investicija predstavlja zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje ter spodbuja k uporabi 
javnega potniškega prometa. 

0613115 - Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 

Vrednost:  476,59  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so se v okviru vzdrževalnih del izvedla najnujnejša dela na avtobusnih nadstrešnicah, ki so znašala 
477 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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0613131 - Urbanomat 

Vrednost:  415,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na postavki so bila za plačilo internetnih storitev za delovanje Urbanomata na avtobusni postaji v Grosupljem za 
leto 2018 porabljena sredstva v višini 416 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0613132 - Parkirni sistemi 

Vrednost:  13.815,44  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema plačljivega parkiranja na parkiriščih v upravljanju občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0508 - Parkirni sistemi 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejen sistem mirujočega prometa. 

0613134 - Ureditev javnih parkirišč 

Vrednost:  27.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Urejeno in dograjeno plačljivo parkirišče pri nogometnem igrišču.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0510 - Ureditev javnih parkirišč 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejen mirujoči promet. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

0613116 - Javna razsvetljava 

Vrednost:  384.971,76  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka pokriva stroške električne energije za napajanje javne razsvetljave, ki jo skladno z izdanimi računi 
plačujemo mesečno, enkrat letno pa je pripravljen poračun. Enak sistem je pri tokovini, ki se, skladno s 
koncesijsko pogodbo plačuje koncesionarju JR d.d. 
V sklopu postavke se izvaja tudi vzdrževanje obstoječega sistema javne razsvetljave, obnove le tega in širitve. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0415 - Javna razsvetljava 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Preko postavke se zagotavlja nemotena osvetlitev površin s čemer je zagotovljena potrebna varnost v prometu in 
na ostalih javnih površinah. 
Večji del sredstev je namenjenih plačilu električne energije in tokovine, del sredstev pa vzdrževanju in širitvi 
obstoječega omrežja. 

0613140 - Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Preko te postavke se je financiral projekt osvetlitve peš poti ob Grosupeljščici, s katerim smo uspešno kandidirali 
na razpisu LAS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Projekt je zaključen v 2017, refundacija dela sredstev pa bo izvedena v 2018. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Peš pot ob Grosupeljščici je osvetljena z 51 nizkimi svetilkami. Strošek celotnega projekta je 52.793€. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

0613102 - R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh 

Vrednost:  17.211,15  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te postavke smo izvedli vse potrebne aktivnosti za pridobitev potrebnih soglasij s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo in Direkcije RS za vode. Izdelana je bila potrebna tehnična dokumentacija za ureditev širšega 
območja odvodnje cestne meteorne vode na območju Malega Vrha. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0175 - R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelana je bila osnova za nadaljnje pogovore o zagotovitvi potrebnih sredstev tako v državnem kot v občinskem 
proračunu in pa za časovni okvir gradnje. Stroški so znašali 17.211 EUR.  

0613109 - R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V tem letu stroškov nismo beležili. V izdelavi pa je PZI dokumentacija, ki jo izdeluje Direkcija RS za 
infrastrukturo. Rekonstrukcija je predvidena od trgovskega centra Hofer do priključka za Gasilsko cesto s 
pričetkom v naslednjih letih. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0398 - R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila planirana za pričetek morebitnih aktivnosti iz naslova sofinanciranja gradnje. 

0613114 - R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V naslednjih letih je ob regionalni cesti na Cikavi predvidena ureditev prehoda  za pešce in del pločnika. V tem 
letu je bila naročena izvedbena  dokumentacija, ki pa bo dokončana v letu 2019. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0411 - R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z izgradnjo bomo predvsem zagotovili boljšo prometno varnost na šolski poti oziroma vsem udeležencem v 
prometu Stroškov v letu 2018 nismo beležili. 
 

0613118 - Ureditev infrastr. v naselju Velika Račna 

Vrednost:  40.210,49  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Končana je bila gradnja II. faze pločnika in cestne razsvetljave v Veliki Račni. Sočasno se je obnovilo tudi 
vozišče ter uredilo odvodnjavanje. Investicijo sta sofinancirala Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za 
infrastrukturo in Občina.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0430 - Ureditev infrastrukture v naselju Velika Račna 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Z ureditvijo se je izboljšala prometna varnost vsem udeležencem. Stroški občine pa so v tem letu znašali 40.210 
EUR, preostali del pa zapade v leto 2019. 

0613124 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 

Vrednost:  5.495,49  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za ureditev površin za pešce od Grosuplja do Spodnjega Blata je bila izdelana Idejna zasnova. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0443 - Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Idejna zasnova predstavlja osnovo za nadaljnje pogovore o dokončni izdelavi izvedbene dokumentacije in za 
planiranje investicije v državnem in občinskem proračunu ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Stroški v 
tem letu so znašali 5.495 EUR. 
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0613130 - R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 

Vrednost:  25.370,75  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za ureditev površin za pešce in avtobusnih postajališč ter cestne razsvetljave  skozi Mali Vrh so bile izvedene 
vse potrebne aktivnosti in izdelana ter recenzirana vsa potrebna izvedbena dokumentacija. Dokumentacija 
predvideva tudi ureditev priključkov občinskih cest na regionalno cesto in razširitev vozišča na celotni dolžini 
posega. Za sofinanciranje investicije je med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in 
Občino sklenjen sofinancerki sporazum.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0485 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Zagotovili smo osnove za planiranje potrebnih sredstev iz naslova gradnje v državnem in občinskem proračunu. 
Stroški izdelave izvedbene dokumentacije so skupaj znašali 25.371 EUR. Zaradi usklajevanja investicije  v 
državnem in občinskem proračunu se je gradnjo preneslo v leto 2019. 

0613133 - R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo 

Vrednost:  3.092,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izdelana je bila idejna zasnova za ureditev pločnika v naselju Veliko Mlačevo, ki se ga bo urejalo v sklopu 
gradnje kolesarske povezave Grosuplje - Veliko Mlačevo in je predmet pridobivanja EU sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0509 R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

 Idejna zasnova predstavlja osnovo za nadaljnje pogovore o dokončni izdelavi izvedbene dokumentacije in za 
planiranje investicije v državnem in občinskem proračunu ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Stroški v 
letu 2018 so znašali 3.093 EUR. 

0613139 - R3 647/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 

Vrednost:  2.700,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ob regionalni cesti med Velikim Mlačevim, Lobčkom in Plešivico se predvideva v naslednjih letih urediti 
površine za pešce, avtobusna postajališča ter cestna razsvetljava. V letu 2018 je bila izdelana Presoja prometne 
varnosti obstoječega stanja in projektnih rešitev predlaganih v Idejni zasnovi, izdelani v letu 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0544 - R3 657/1174 Pločnik Lobček-Plešivica 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelana Presoja prometne varnosti je osnova za izdelavo izvedbene dokumentacije in pridobitev soglasja 
upravljavca ceste za predvidene rešitve. Stroški izdelave so znašali 2.700 EUR. 

0613146 - R3 647/1368 Pločnik Čušperk 

Vrednost:  3.843,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na območju regionalne ceste skozi Čušperk je predvidena ureditev pločnika in prehodov za pešce, ureditev 
avtobusnih postajališč s čakališči in ureditev cestne razsvetljave. Za ta namen je bila izdelana Idejna zasnova.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0598 R3 647/1368 Pločnik Čušperk 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelana je bila Idejna zasnova za nadaljnje pogovore o dokončni izdelavi izvedbene dokumentacije in 
zagotovitvi potrebnih sredstev tako v državnem kot v občinskem proračunu in pa za časovni okvir gradnje. 
Stroški so znašali 3.843 EUR.  

0613147 - R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo 

Vrednost:  12.572,10  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ob regionalni cesti od konec naselja Grosuplja do konec naselja Veliko Mlačevo je predvidena ureditev površin 
za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališči ter ureditev površin za kolesarje za katere predvidevamo 
pridobiti EU sredstva. 
Za ta namen je bila izdelana Idejna zasnova. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0599 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - Veliko Mlačevo 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelana Idejna zasnova omogoča nadaljnje pogovore za dokončno ureditev predvidenih ureditev in za 
zagotovitev potrebnih sredstev tako v državnem kot v občinskem proračunu in pa za časovni okvir gradnje. 
Stroški so znašali 12.572 EUR.  

0613148 - R3647/1173 Ureditev krožnega križišča z Zupančičevo 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V naslednjih letih je predvidena ureditev krožnega križišča Ceste na Krko in Župančičeve ter Partizanske ceste. 
Sredstva na postavki so bila planirana za sofinanciranje izdelave izvedbene dokumentacije iz naslova ureditve 
pločnika in površin za kolesarje ter cestne razsvetljave. Skladno z Zakonom o cestah te stroške namreč krije 
občina. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0600 - R3 647/1773 Ureditev krožnega križišča z Župančičevo 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroškov na postavki nismo beležili. Investicijo bo vodila Direkcija RS za infrastrukturo ki je tudi naročila 
izdelavo izvedbene dokumentacije. Sofinanciranje investicije bo urejal sofinancerki sporazum v katerem bo 
občina nastopala kot sofinancer. 

0613149 - R3 647/1173 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo-Rašica 

Vrednost:  4.343,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V naslednjih letih se predvideva križišče dveh regionalnih cest na vhodu v naselje Veliko Mlačevo urediti v 
krožno križišče vključno s površinami za pešce in kolesarje. 
Za ta namen je bila izdelana Idejna zasnova. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0601 - R3 657/1173 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo - Rašica 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Izdelana Idejna zasnova omogoča nadaljnje pogovore za dokončno ureditev predvidenih ureditev in za 
zagotovitev potrebnih sredstev tako v državnem kot v občinskem proračunu in pa za časovni okvir gradnje. 
Stroški so znašali 4.343 EUR.  
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

0615001 - Sanacija črnih odlagališč 

Vrednost:  1.493,56  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na področju sanacije črnih odlagališč smo sredstva porabili za izvedbo pomladanske očiščevalne akcije in za 
čiščenje javnih površin po prireditvah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Odhodki na postavki so skupno znašali 1.494 EUR. 
 
 

0615002 - Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj. 

Vrednost:  13.483,46  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Financirali smo stroške deponiranja azbestnega gradbenega materiala iz gospodinjstev z območja občine 
Grosuplje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Skupno smo za odstranjevanje in deponiranje v CERO Špaja 
dolina porabili 13.483 EUR. 
 

0615003 - Odškodnine za komunalno dep. Špaja dolina 

Vrednost:  11.747,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi sklenjene pogodbe iz leta 1998 in dodatka 1 k pogodbi smo krajevni skupnosti Višnja Gora izplačali 
dogovorjeno odškodnino zaradi vplivov komunalne deponije Špaja dolina, ravno tako smo na podlagi pogodbe 
in dodatkov 1 in 2 plačali odškodnino PGD Gatina. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Znesek odškodnin je skupaj znašal 11.748 EUR.  
 

0615004 - Komunalna deponija 

Vrednost:  8.150,45  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na področju CERO Špaja dolina smo v preteklem letu namestili novo merilno sondo v vrtini za kontrolo 
podzemne vode, obnovili vremensko postajo, kupili pet novih zabojnikov za potrebe zbirnega centra, posodobili 
video nadzor, pridobili  dokumentacijo o mogočih pomembnih vplivih nameravane spremembe okolja ali dele 
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okolja zaradi podaljšanje odlaganja odpadkov - dokumentacija za podaljšanje OVD za I. fazo odlagališča ter 
financirali spremembo PVO in PGD za II. fazo odlagališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0117 - Komunalna deponija 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Nerealizirani sta ostali projektna dokumentacija za gradnjo nadstreškov nad ločeno zbranimi frakcijami in študija 
za čiščenje izcednih vod do stopnje, primerne za izpust v kanalizacijo, saj so dosežene predračunske vrednosti 
močno presegle razpoložljiva proračunska sredstva. Skupna realizacija na postavki je znašala 8.150 EUR. 

0615033 - Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI 

Vrednost:  8.469,50  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovam in nadomestitvenim investicijam na področju obvezne 
gospodarske službe ravnanja z odpadki. V letu 2018 smo kupili in razdelili 100 kom  120 l zabojnikov za 
embalažo, 29 kom 240 l,  145 kom 120 l in  90 kom 10 l zabojnikov za zbiranje organskih odpadkov v 
gospodinjstvih (prva namestitev ali zamenjava) ter nadomestili poškodovane zabojnike na ekoloških otokih (3 
kom steklo, 16 kom papir, 5 kom za embalažo).  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0379 - Obnove na področju ravnanja z odpadki - najemnina KI 
Na postavki so vsakoletno predvidena dela in izboljšave, ki omogočajo predpisano delovanje centra za ravnanje 
z odpadki. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

V okviru postavke ni bila izvedena menjava poškodovane folije na odlagalnem polju, ker zaradi poteka 
odlaganja to ni bilo potrebno Skupna realizacija na postavki, vključno z investicijskim inženiringom, je znašala  
8.470 EUR.  
 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

0615009 - Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč 

Vrednost:  225.406,31  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru področja opremljanja stavbnih zemljišč smo dokončali gradnjo kanalizacije s črpališčem na območju 
Mali vrh - Tlake, v dolžini 164,50 m (6 PE) ter financirali izdelavo  dokumentacij za pridobitev gradbenega 
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dovoljenja, in sicer za kanalizacije Zagradec - Mlačevo in Velika Loka - Žalna - Mlačevo ter delno Čušperk - 
Račna.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0123 - Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Predvidene naloge so bile realizirane v celoti. Odhodki na postavki so bili nekoliko nižji od predvidenih in so 
skupaj znašali 225.406 EUR. 
 

0615032 - Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI 

Vrednost:  253.317,83  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovam in nadomestitvenim investicijam na področju obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V preteklem letu smo obnovili omrežje na cesti 
Pod gozdom II v dolžini 292 m, na Stranski poti II v dolžini 90,50 m in na  Obrtniški cesti v dolžini 348,50 m.  
Vsa navedena dela so se izvedla sočasno z gradnjo mestnega plinovoda.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0380 - Obnova kanalizacijskih sistemov - najemnina KI 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Naloge, predvidene v sklopu postavke, so bile realizirane v celoti. Skupni stroški izvedenih del, vključno s 
stroški nadzora in investicijskega inženiringa, so znašali 253.318 EUR. 
 

0615042 - Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

Vrednost:  205.885,82  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na območju Ljubljanske ceste v Šmarju Sap smo zgradili 448 m kanalizacijskega omrežja in  kanalizacijsko 
črpališče. Na novi sistem bo priključenih 70 PE.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0488 - Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Program za leto 2018 je bil realiziran v celoti, poraba na postavki pa je znašala 205.886 EUR. 

 
0615043 - Gradnja kanalizacije na Gatini 

Vrednost:  136.165,63  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na območju Gatine smo zgradili 515,5 m kanalizacijskega omrežja (kanal G4). Na novi sistem bo priključenih 
20 PE.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0498 Gradnja kanalizacije Gatina 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Program za leto 2018 je bil realiziran v celoti, poraba na postavki pa je znašala 136.166 EUR. 
 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

0615031 - Subvenc. cene za odvajanje in čišč.odp. voda 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Subvencioniranje cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v skladu z določili Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 
109/2012 in 76/2017) ni bilo potrebno. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt.  
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

0615019 - Zadrževalnik Bičje 

Vrednost:  5.053,34  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena za pokrivanje stroškov rednih vzdrževalnih del, stroškov obratovanja 
objekta, stroškov za porabljeno električno energijo in stroškov zavarovalne premije. Stroški so skupaj zanašali 
5.053 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0131 - Zadrževalnik Bičje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so bili izvedeni vsi planirani ukrepi - stroški rednih vzdrževalnih del, stroški obratovanja objekta, 
stroški za porabljeno električne energije in zavarovalne premije. 

0615041 - Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projekt izgradnje zadrževalnika Veliki potok in protipoplavne ureditve Grosupeljščice poteka skladno z 
okvirnim sporazumom med MOP in Občino. Stroški v tej fazi ne nastajajo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0389 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgradnja  zadrževalnika Veliki potok 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 
Projekt je v teku. 

0615050 - Ureditev potoka Bičje 

Vrednost:  8.418,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za ureditev vodotoka Bičje s protipoplavnimi ukrepi na širšem območju Brezja in vse do Ponove vasi, je bila 
izdelana investicijska dokumentacija.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0596 Ureditev potoka Bičje 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroški v letu 2018 so znašali 8.418 EUR. Z izdelavo investicijske dokumentacije na nivoju DIIP smo 
pridobivali informacije za pridobitev EU sredstev. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

0616001 - Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč 

Vrednost:  3.309,15  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili za  tekoče vzdrževanje sistema evidence stavbnih zemljišč- program DREVIZ, ki je 
osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po pogodbi dela  izvaja družba Krim d.o.o.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Za vzdrževanje programa DREVIZ, ki ga vzdržuje družba Krim d.o.o., smo porabili 3.309,00 EUR. Na podlagi 
podatkov, smo  Finančni upravi RS posredovali podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišče 
tako za fizične kot pravne osebe. 

0616040 - Vodenje katastra komunalnih vodov 

Vrednost:  16.169,72  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja katastra komunalnih vodov, ki ga za občino 
po pogodbi vodi in vzdržuje Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Odhodki na postavki so bili nekoliko nižji od planiranih in so 
znašali 16.170 EUR. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

0616050 - Urbana oprema 

Vrednost:  9.466,09  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za nakup in postavitev nove  ter vzdrževanje obstoječe urbane opreme (klopi in koši) so bila porabljena sredstva 
v višini 9.466 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0519 - Urbana oprema 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Po planu za tekoče leto so bila porabljena sredstva za postavitev in vzdrževanje urbane opreme. Na novo so se 
postavili 4 koši, 1 koš za pasje iztrebke ter pitnik pri OŠ Brinje. Pri 14 koših so se zamenjali pokrovi.  
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

0616041 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 

Vrednost:  14.857,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja obstoječega hidrantnega omrežja na 
celotnem območju občine. Vzdrževanje po pogodbi izvajata Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. in JP 
VO-KA d.o.o.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave na projekte. 

 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. Realizacija na postavki je znašala 14.858 EUR. 
 

0616042 - Subvencija cene za oskrbo z vodo 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Subvencioniranje cene za oskrbo z vodo v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) ni 
bilo potrebno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

NI navezave na projekte. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Aktivnosti se ne izvajajo kot investicijski projekt. 

0616043 - Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI 

Vrednost:  317.622,75  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovam in nadomestitvenim investicijam na področju obvezne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V preteklem letu smo 
začeli smo gradnjo črpališča na vrtini Vrbičje (Medvedica) in izvedli poskusno vrtino v Železnici.  Obnovili smo 
100 m vodovoda v Rožni dolini, 43 m vodovoda na Stranski poti II, 351 m vodovoda na Obrtniški cesti, 307 m 
vodovoda na cesti Pod gozdom II in 240 m vodovoda na relaciji Cikava - Sela. Večino obnov smo izvedli 
sočasno s popolno obnovo cestišča oz. hkrati z gradnjo mestnega plinovoda. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0382 - Obnova vodovodnih sistemov - najemnina KI 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Predvidena vzpostavitev merilnih mest na zajetjih (zahteva inšpekcije za okolje) je bila izvedena z nadgradnjo 
obstoječega sistema, zato finančne realizacije nismo beležili.  
Nerealizirani sta ostali obnova črpališča Dobje, ki bo zaradi obsega del vključena v proračun za naslednje leto ter 
obnova vodovodnega odseka v Veliki Loki, ki se bo izvedla sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja. 
Odhodki so skupno znašali 317.623 EUR. 
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0616052 - Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod 

Vrednost:  77.030,84  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V  sklopu  gradnje  nadvoza  Brezje  in  lokalne  ceste  do  ZN  Sever  smo  na  novo  zgradili  469  m 
vodovodnega  omrežja.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0543 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever - vodovod 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Projekt je bil realiziran v celoti. Skupna realizacija na postavki, vključno z gradbenim nadzorom, je znašala 
77.031 EUR. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0616044 - Obnova pokopaliških objektov-najemnina KI 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovam in nadomestitvenim investicijam na področju pokopaliških 
objektov. V sklopu te postavke nismo v letu 2018 izvedli nobene investicije, zato stroškov ni bilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0616053 - Pogrebna dejavnost- 24 urna dežurna služba 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Po novem zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti je potrebno zagotoviti sredstva za 24urno dežurstvo javne 
pogrebne službe, sredstva v letu 2018 niso bila porabljena. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

0616017 - Financiranje vzdrž. zelenic v nas. Grosuplje 

Vrednost:  79.667,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za financiranje vzdrževanja zelenic v mestu Grosuplje smo porabili 79.668 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0616018 - Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje 

Vrednost:  13.230,55  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za financiranje vzdrževanja zelenic v naselju Šmarje smo porabili 13.231 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0616047 - Fontana Brvace 

Vrednost:  7.418,99  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za financiranje tekočega vzdrževanja, varovanja, zavarovanja, plačila vode za fontano Brvace in za porabljeno 
električno energije smo porabili sredstva v višini 7.419 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0616055 - Ureditev tržnice Grosuplje 

Vrednost:  4.746,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za projekt Tržnica za vse je bila v letu 2018 pridobljena vsa potrebna dokumentacija. S projektom smo 
kandidirali na razpisu LAS. Projekt je bil potrjen na prvi stopnji. Čakamo še na potrditev s strani ministrstva. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-18-0602  Ureditev tržnice Grosuplje   

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Potrditev projekta s strani LAS. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0616034 - Stroški pridobivanja sog., geodet. stor. in drugo 

Vrednost:  27.033,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili za plačilo geodetskih storitev in cenitev nepremičnin  v postopkih pridobivanja zemljišč za 
gradnjo ter za plačilo drugi podobnih stroškov v postopkih za pridobitev upravnih dovoljenj. Prav tako smo del 
sredstev porabili zaradi odškodnin pri odstranitve hortikulture pri gradnji komunalne infrastrukture.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Cilj vsakega projekta je, da se projekt izvede. Pred izvedbo je potrebno pridobiti pravico graditi ter na koncu 
izvesti geodetsko odmero ter urediti zemljiškoknjižno stanje. Za izvedene projekte smo porabili 27.034,00 EUR. 

0616035 - Najem zemljišča za avtobusno postajo 

Vrednost:  3.751,29  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo namenili tekočemu pokrivanje pogodbeno dogovorjene najemnine za zemljišče, na katerem je 
locirana glavna avtobusna postaja  Grosuplje. Stroški so skupaj znašali 4.515 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0616036 - Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V preteklem letu ni bila sprejeta sprememba Občinskega prostorskega načrta prav tako ni bilo izvedene 
komasacije zemljišč za Gospodarsko cono Jug, zato ni bilo potrebe po izdelavi programa opremljanja stavbnih 
zemljišč. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0162 - Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroškov za izdelavo programa opremljanja ni bilo. 

0616054 - Ureditev centra Perovega 

Vrednost:  60.696,98  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Rušitev starega objekta in izvedba vaškega jedra skladno z izdelano dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0568  Ureditev centra Perovega    

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Urejeno vaško jedro. 

 
 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

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

16069002 - Nakup zemljišč 

0616037 - Pridobitve zemljišč 

Vrednost:  197.412,59  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so bile sklenjene služnostne pogodbe zaradi gradnje pločnika v naselju Mali vrh ter dokončno 
kupljena zemljišča zaradi rekonstrukcije ceste Grosuplje-Ponova vas. Tudi v preteklem letu smo uredili nekaj 
zemljišč, ki so v preteklosti že bila uporabljena za gradnjo infrastrukture, zemljiškoknjižno stanje pa ni bilo 
urejeno.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0163 - Pridobitve zemljišč 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Stroški odkupov so skupaj znašali 197.413,00 EUR. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

0623001 - Sofinanciranje prevoza vode v času suše 

Vrednost:  31,62  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Po dogovoru z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. smo v sušnem obdobju pokrivali 50% prevoznih 
stroškov za dobavo pitne vode, in sicer vsem stalno živečim prebivalcem v občini, ki nimajo možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. V ta namen smo porabili 32 EUR. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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07 - Urad za prostor 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

0716004 - Spremembe prostorsko izvedbenih aktov 

Vrednost:  3.513,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 smo na postavki porabili del predvidenih sredstev v višini 52%.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Sredstva so bila delno porabljena za strokovno podlago pri spremembi prostorskega akta za Občinski podrobni 
prostorski načrt Športni park Grosuplje in za elaborat na območju Šmarja - Sap za potrebe spremembe 
prostorskega akta.   

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Projekt SD OPPN Športni park Grosuplje in Strokovna podlaga za SD OPN Grosuplje v delu naselja Šmarje - 
Sap.  

0716011 - Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 

Vrednost:  12.953,01  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila realizirana 17%.  
 
V letu 2018 se je za OPPN Športni pripravljalo dokumentacijo za strokovno podlago Hidrološko hidravlična 
študija vodotoka Bičje zagotavljanje  poplavne varnosti. Dokumentacija se je dopolnjevala in nadaljevala  v leto 
2019. 
 
V začetku leta 2018 so se izvedle natančne arheološke raziskave na podlagi napotkov odgovornega 
konzervatorja, ki je  določil predvidene lokacije testnih jam. Dela so se v letu 2018 zaključila. Decembra 2018 je 
bila izvedena ponovna javna razgrnitev dokumenta zaradi prilagoditve meje OPPN. Pričakuje se pridobitev 
pozitivnih mnenj in sprejem dokumenta v letu 2019. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0190 - Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN 
OPPN Športni park se zaradi usklajevanja, ki je bilo potrebno v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti 
nadaljuje v leto 2019. 
OPPN Koščakov hrib se nadaljuje v leto 2019. Načrtuje se pridobitev mnenj in sprejem dokumenta. 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

OPPN Športni park napreduje  po predvidenih korakih, več časa pa je vloženega v usklajevanja glede poplavne 
varnosti. Potrebna so bile dodatne naloge v zvezi s tem, kar podaljšuje postopek.  
OPPN Koščakov hrib poteka v okviru zastavljenih ciljev. 

0716014 - P+R Grosuplje 

Vrednost:  29.014,04  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila realizirana 46%. 
 
Julija 2017 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za območje P in R Grosuplje na 
lokaciji vzdolž železnice na obstoječem makadamskem parkirišču v obsegu 222 PM, ki se zagotovijo v parkirni 
hiši. Območje pomembno izboljšuje prometno povezavo ter omogoča parkiranje in lažjo dostopnost do glavnega 
mestnega središča z vlakom ali avtobusnim prevozom. Projekt je bil izdelan konec leta 2017, je v fazi pridobitve 
gradbenega dovoljenja in se nadaljuje v leto 2018 s prijavo na razpis za pridobitev evropskih finančnih sredstev 
za izvedbo projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0412 - P in R Grosuplje 
Projekt P in R se nadaljuje v leto 2018. Dela bodo vezana na pridobitev evropskih finančni sredstev ter pripravo 
na začetek gradnje v drugi polovici leta 2018 ter izgradnjo v letu 2019. 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Projekt P in R poteka po zastavljenem postopku in v predvidenih časovnih okvirih. 

0716015 - Spremembe in dopolnitev OPN 

Vrednost:  22.409,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Grosuplje je pričela spomladi 2013 pričela s postopkom Sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta 1. Pobudo je podalo 500 vlagateljev, osnutek je bil posredovan v prva mnenja nosilcem 
urejanja prostora,  junija - septembra 2016 je potekala Javna razgrnitev, juniju 2017 smo gradivo smo podali 
predlog v 2. mnenja. 
V letu 2018 ni bilo realizacije za SD OPN 1, zaradi dolgotrajnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora.  
 
V sklopu proračunske postavke sta bili podpisani pogodba za izdelavo Analize obstoječega stanja in idejno 
zasnovo kolesarskega omrežja v občini Grosuplje, katera izhaja iz že sprejetega dokumenta Celostna prometna 
strategija občine Grosuplje in pogodba za Dokument investicijske dokumentacije za namen izvedbe kolesarskih 
poti. Zastavljena naloga je bila v celoti realizirana. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 16%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0469 - Spremembe in dopolnitev OPN 
 
Projekt SD OPN 1 je večleten projekt in poteka od leta 2012.  Postopek še ni zaključen saj gre za spremembo 
krovnega planskega dokumenta občine, ki je podlaga za vse posege v prostor in mora slediti stalno se 
spreminjajočim se družbenim in prostorskim razmeram v državi kot EU. 
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V sklopu Celostne prometne strategije občine Grosuplje sta bili podpisani Pogodba za izdelavo Analize 
obstoječega stanja in idejna zasnova kolesarskega omrežja v Občini Grosuplje, ter DIIP dokument za izvedbo le-
tega. Izdelano nalogo bomo uporabili pri strateškem prostorskem načrtovanju v letu 2019 in 2020, kar je 
opredeljeno v novi prostorski zakonodaji v Zakonu o urejanju prostora 2, Uradni list RS, št. 61/17. 
 
Delovno so izdelano nalogo v letu 2018  prevzeli na Uradu za komunalno infrastrukturo, kjer vodijo nadaljnjo 
investicijo za kolesarske povezave v občini Grosuplje. Celotna naloga v zvezi s kolesarskim obrežjem je v 
povezavi z razpisom Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je povabilo razvojne svete regij v 
podpis dogovora pod točko 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti - gradnja kolesarskih povezav. 
Občina Grosuplje se je do roka javila za tri kolesarske povezave; Grosuplje - Cikava, Grosuplje - Veliko 
Mlačevo in Grosuplje Spodnja Slivnica.      
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Postopek SD OPN 1 se je v letu deloma zaustavil zaradi dolgotrajnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora. 
Deloma smo se nosilci urejanja prostora uskladili, dokončno pa še ne.  
  
Kolesarske povezave; naloga Analiza obstoječega stanja in idejna zasnova kolesarskega obrežja je bila izdelana, 
prav tako tudi DIIIP za tri kolesarske povezave. Gradivo je bilo predano na Urad za komunalno infrastruktuto v 
nadaljnje izvajanje. Terminsko je izvajanje ob predpostavki, da bomo na povabilu razvojnega sveta regij uspešni 
do leta 2022-23. Naloga se izvaja v celoti.    
 

0716016 - Center Grosuplje 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki se niso porabila, ker se ni odprlo novih nalog. Projekte se načrtuje financirati iz drugih 
postavk, zato se v bodoče ne načrtuje sredstev na postavki. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0470 - Center Grosuplje 
 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Postavka je bila rezerva za morebitne naloge in se ne bo ohranjala, ker se bo projekte financiralo iz drugih 
postavk. 

0716017 - Center Šmarje 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na postavki so bila rezervirana sredstva za ureditve v Šmarju, vendar ni prišlo do realizacije. Financiranje 
razvojnih nalog se bo izvajalo na drugih postavkah. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0471 - Center Šmarje 
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ker se ne pričakuje nalog za katera je potrebna posebna postavka se bodo naloge, ki se bodo izvajale financirale 
iz  drugih obstoječih postavk. 

0716018 - Zmanjšanje poplavne ogroženosti 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2017 del in naloge na proračunski postavki niso bila realizirana, kljub prevedenim sredstvom ni bilo 
potrebe po izdelavi nalog s tega področja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Številka NRP projekta 0B32-07-0518. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

0716019 - Gospodarska cona Jug - komasacija 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za območje gospodarske cone Jug, ki se nahaja na območju med železniško progo in potokom Bičje je sprejet 
Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona JUg (OPPN JUG). Gre za zemljišča, kjer je predvidena za 
gospodarska dejavnost, skladno z Odlokom OPPN JUG. Zaradi razdrobljenosti lastniških parcel med  54 
lastnikov in zaradi dejstva, da vsak posameznik sorazmeren del zemljišča prenese  javno korist oz. v last Občini 
Grosuplje na katerih se bo izvajala gradnja  komunalnih vodov in naprav, cest in protipoplavnih ureditev ob 
potoku Bičje, občina pa pridobljenih zemljišč ne bo odtujila ampak na njih zgradila predvidene linijske objekte, 
je bila sklenjena pogodba z izvajalcem geodetskih del na obravnavanem območju. Zaradi nepodpisane 
Komasacijske pogodbe naloga ni bila realizirana.  V letu 2018 je bila realizacija na postavki 0%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Na postavki je opredeljen NRP projekt 0B032-07-517, ki pa v letu 2018 ni bil realiziran. 
Projekt je večleten, dokler vse pogodbene stranke ne podpišejo pogodbe o komasaciji, postopek se nadaljuje na 
Geodetska upravi, ki dodeli nove parc. št. z novimi kvadraturami, postopek je vezan tudi na vpis novih parcel in 
novih lastnikov v zemljiški knjigi. 
Brez izvedene komasacije ne bo možna gradnja cest, komunale infrastrukture in protipoplavnih ukrepov, saj so 
vsi projekti odvisni od lastništva, torej, če ima občina pravico graditi je projekt mogoče izpeljati drugače pa ne.   
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Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Pogodbene obveznosti so se začele v letu 2016 in se nadaljevale v leto 2018. Pogodbene obveznosti še niso 
zaključene. Napredek na nalogi z vidika zastavljenih ciljev ni zadovoljiv.   
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08 - Krajevna skupnost Grosuplje 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

0804001 - Internetna stran KS Grosuplje - LS 

Vrednost:  999,79  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2018 na navedeni proračunski postavki pokrivala določene stroške za vzdrževanje 
internetne strani ter za plačilo stroškov domene. Porabljeno je bilo 1.000,00 EUR, realizacija postavke 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

0804002 - Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS 

Vrednost:  2.138,57  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je za leto 2018 iz te proračunske postavke zagotavljala sredstva za plačilo stroškov vode, 
komunalnih storitev ter elektrike za objekte na tržnici  v višini 2.139,00 EUR. Realizacija postavke 95%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0806001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  13.121,64  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je pri svojem poslovanju v letu 2018 pokrivala stroške pisarniškega materiala in storitev, 
oglaševalskih storitev, reprezentance, poštnine, podjemnih pogodb, sejnin, plačilo storitev plačilnega prometa  
Porabili smo 13.122,00 EUR, kar znaša 94% planiranih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0806007 - Delovanje krajevne skupnosti - LS 

Vrednost:  10.114,60  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je pri svojem poslovanju v letu 2018 iz lastnih sredstev pokrivala reprezentanco, plačila po 
podjemnih pogodbah in posebni davek na določene prejemke. Postavka je bila izrabljena v višini 10.115,00 
EUR. Realizacija 96%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

0806002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP 

Vrednost:  3.986,73  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je pri svojem poslovanju pokrivala tudi obratovalne stroške poslovnih prostorov, ki jih je 
uporabljala za izvajanje svojih dejavnosti v letu 2018. Stroški čistilnega materiala, varovanja zgradb, elektrike, 
vode in komunalnih storitev, telefon.  Skupaj je bilo porabljeno 57% planiranih sredstev in sicer 3.987,00 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0542 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - SOP 

0806005 - Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 

Vrednost:  2.786,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za nakup hladilne opreme, strojne računalniške opreme in ostalih 
telekomunikacijskih naprav v višini 2.786,00 EUR. Poraba 89% predvidenih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0316 - Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS 

0806008 - Nakup mobilnega telefona-LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za potrebe predsednika KS je bil v letu 2017 opravljen nakup mobilnega telefona. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0597 - Nakup mobilnega telefona-LS 

0806009 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov-LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena. Poraba 0% predvidenih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0811002 - Ureditev vaških jeder - LS 

Vrednost:  3.386,06  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2018 izvedla popravilo strehe kapelice in delno strehe kozolčka v Brezju pri Grosupljem, 
(močan veter), ter izvajala redno vzdrževanje zelenih površin, ter cvetličnih nasadov,  v vrednosti 3.386,00 EUR. 
Poraba 100% predvidenih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0813002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  8.563,43  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se v letu 2018 pokrivali stroški zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti 
(pluženje in posipanje). Porabljeno je bilo 8563,00 EUR, kar znaša 100% sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0813021 - Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno-LS 

Vrednost:  6.426,87  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke je KS v letu 2018 financirala stroške letnega tekočega vzdrževanja javnih poti, ki jih ima 
v upravljanju in poti v romska naselja, (nasipanje peska, razna vzdrževalna dela ipd.), v višini 6.427,00 EUR. 
Realizacija 100%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0813003 - Rekonstrukcije in adapt.obstoj. javnih poti -SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2017 izvedla  rekonstrukcijo povezovalne poti med Kadunčevo ul. in avtobusno postajo 
ob  Adamičevi cesti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0813008 - Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS 

Vrednost:  54.633,10  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2018 izvedla modernizacijo ceste na Sp.Blatu. Uredila je tudi del peš hodnika Ob 
Grosupeljščici nasproti DSO, izvedla rekonstrukcijo cestišča Ob Grosupeljščici, skupni znesek je 54.633,00 
EUR, realizacija postavke pa je 99%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0195 - Rekonstrukcija in adapt.obstoj. javnih poti in pešpoti 

0813009 - Umirjanje prometa - LS 

Vrednost:  1.696,01  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so se sredstva s te  proračunske postavke v višini 1.696,00 EUR porabila za nakup opreme za 
umirjanje prometa na krajevnih in lokalnih cestah, (ogledala za boljšo preglednost križišč ipd). Realizacija 
postavke 100%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0813012 - Ureditev pešpoti ob Grosupeljščici - LS 

Vrednost:  1.488,40  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila v letu 2018, v višini 1.488,00 EUR porabljena za redna vzdrževalna dela. Realizacija postavke 
99%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0813014 - Sanacija brvi pri Domu obrtnikov 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2017 opravila vzdrževalna dela obstoječe brvi čez potok Grosupeljščica pri Domu 
obrtnikov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0479 - Sanacija brvi pri Domu obrtnikov 

0813022 - Ureditev pločnika ob Erjavčevi cesti - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2017 izvedla novogradnjo peš hodnika z cestno razsvetljavo ob Erjavčevi cesti, pri Domu 
starejših občanov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0813020 - Postavitev avtobusnega postajališča pod Perovim 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2017 iz te proračunske postavke porabila sredstva za dokončanje postavitve novega 
avtobusnega postajališča.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0521 - Postavitev avtobusnega postajališča pod Perovim 

0813023 - Talna cestna signalizacija-LS 

Vrednost:  762,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za izvedbo talne cestne signalizacije, (zaris prehodov za pešce), v višini 
763,00 EUR. Realizacija postavke 76%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 

0813024 - Ureditev šol.avtobus.postajališča OŠ L.A.-LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Iz te proračunske postavke v letu 2017 nismo črpali sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

0813007 - Razširitev javne razsvetljave - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS v letu 2017 postavila novo cestno razsvetljavo Ob 
Grosupeljščici.. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0197 - Sredstva za delovanje, obnove in razširitve javne razsvetljave 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

0815001 - Stroški čistilne akcije - LS 

Vrednost:  1.299,94  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke so se v letu 2018 financirali stroški čistilne akcije v KS Grosuplje, v višini 
1.300,00 EUR. Realizacija postavke 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

0816003 - Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS 

Vrednost:  864,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke so se v letu 2018 financirali obratovalni stroški mrliške vežice na Gatini - 
električna energija, ter zavarovalne premije za objekt in opremo v višini 865 EUR.. Realizacija postavke 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0816022 - Ureditev žarnega zidu in dokončanje projekta Pokopališče Gros. -LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2017 iz te proračunske postavke nismo črpali sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

0816014 - Urejanje javnih površin - urbana oprema - LS 

Vrednost:  1.017,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 smo črpali sredstva v višini 1.018,00 EUR, za nakup košev in pa parkovnih klopi. Realizacija 
postavke 73%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0816017 - Urejanje zelenih površin - SOP - Z 

Vrednost:  6.772,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru planskega leta 2018, je KS Grosuplje urejala zelenice in parkovne površine, kot tudi brežine potoka 
Grosupeljščica, v vrednosti 6772,00 EUR. Realizacija postavke 98%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

0816023 - Urejanje zelenih površin -LS 

Vrednost:  504,64  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru planskega leta 2018, je KS Grosuplje uredila zelenice in parkovne površine  v vrednosti 505,00 EUR. 
Realizacija postavke 72%.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

0816015 - Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - Z 

Vrednost:  25.021,32  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Grosuplje skrbela za novoletno okraševanje mesta Grosuplje v višini 25.021,00 EUR. 
Realizacija postavke 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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0816024 - Izobešanje zastav po Grosupljem-LS 

Vrednost:  3.337,92  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je iz te postavke v letu 2018 krila stroške izobešanja zastav ob državnih in občinskih praznikih, ter 
dokupila nekaj zastav z drogovi in obešali, v skupni vrednosti 3.338,00EUR. Realizacija postavke 100%. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

0816006 - Ureditev tržnice v Grosupljem - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Grosuplje je v letu 2017 iz te postavke črpala sredstva za dokončanje rekonstrukcije in adaptacije tržnice.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0202 - Ureditev tržnice v Grosupljem 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 - Programi za mladino 

0818007 - Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS 

Vrednost:  1.646,81  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS je v letu 2018 namenila sredstva v višini 1.647,00 EUR za najmlajše in v mesecu 
decembru organizirala Miklavževanje na prostem. Realizacija 100%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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09 - Krajevna skupnost Ilova Gora 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

0904003 - Nakup zastave-SOP-Z 

Vrednost:  152,50  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Ilova Gora je v letu 2018 kupila slovensko zastavo za drog na Gradišču, ker je bila obstoječa poškodovana, 
zaradi vremenskih razmer. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

0906001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  1.025,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Ilova Gora je v letu 2018 pri svojem poslovanju na navedeni proračunski postavki porabila 95% planiranih 
sredstev in sicer za sejnine članom sveta KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in za stroške plačilnega prometa.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

0906002 - Nakup opreme 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Ilova Gora je v letu 2017 kupila 2 zunanji omarici za defibrilator in sicer eno za vas Velika Ilova Gora in eno 
za Mala Ilova Gora. Obe omarici sta nameščeni na gasilskem domu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0911001 - Ureditev vaškega centra Velika Il. gora - SOP - Z 

Vrednost:  829,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Ilova Gora v letu 2018 nadaljevala z urejanjem vaškega centra 
na Veliki Ilovi Gori. S te postavke pa smo kupili še koš za odpadke, katerega smo namestili pri AP na Veliki 
Ilovi Gori. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0590 - Ureditev vaškega centra Vel.Ilova gora - SOP-Z 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

0913001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  4.968,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Ilova Gora je v okviru navedene proračunske postavke v letu 2018 nasula in utrdila neasfaltirane javne poti 
in izvedla strojno košnjo trave v Kurji vasi. Na Veliki Ilovi Gori sanacijo udarnih jam na JP. S te postavke pa 
smo kupili kanalete za odvodnjavanje na JP v Mali Ilovi Gori. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0913002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  6.439,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS Ilova Gora v letu 2018 financirala stroške pluženja in posipanja 
krajevnih cest. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

0913008 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0913003 - Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te proračunske postavke je v letu 2017 KS Ilova Gora del stroškov modernizacije javnih poti v KS 
Ilova Gora financirala tudi iz lastnih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0206 - Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 

0913006 - Rekonst. in adapt. obstoj. javnih poti - SOP - Z 

Vrednost:  3.286,68  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru te proračunske postavke je v letu 2018 KS Ilova Gora izvedla rekonstrukcijo JP v Mali Ilovi Gori in 
montažo kanalet. S te postavke smo naredili tudi podstavek za avtobusno nadstrešnico na Mali Ilovi Gori. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0206 - Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti 
 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

0913011 - Nadstrešek na avtobusnem postajališču 

Vrednost:  3.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS financirala avtobusno nadstrešnico na Veliki Ilovi Gori. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 
Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

0913012 - Javna razsvetljava-LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS financirala zamenjavo žarnic javne razsvetljave ob JP. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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10 - Krajevna skupnost Mlačevo 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1004002 - Nakup zastave-grad Boštanj - SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za nakup nove zastave, saj je bila zastava na gradu Boštanj že skoraj 
razpadla in jo je bilo nujno potrebno zamenjati. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1006001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  5.104,89  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Mlačevo je v letu 2018 pri svojem poslovanju pokrivala stroške pisarniškega materiala, izdatke za 
reprezentanco, stroške telefona, stroške poštnin, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine članom sveta KS in 
stroške plačilnega prometa. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1006002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP 

Vrednost:  1.509,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Mlačevo je pri svojem poslovanju leta 2018 pokrivala stroške najemnin poslovnih prostorov, ki jih uporablja 
za delovanje KS in za arhiv, ker svoje pisarne nima. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1006003 - Nakup opreme-LS 

Vrednost:  1.646,76  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Mlačevo financirala nakup omaric za defibrilator za vsa tri gasilska društva v KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

1011004 - Ureditev vaških centrov v KS Mlačevo - LS 

Vrednost:  999,67  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Mlačevo je v letu 2018 financirala ureditev vaškega jedra pri kapelici na Velikem Mlačevem. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1013001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  5.439,22  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke je KS Mlačevo leta 2018 financirala stroške tekočega vzdrževanja javnih poti. Z nasipavanjem in 
utrjevanjem bankin se je preprečilo lomljenje asfalta in zagotovilo lepšo prevoznost cestišča. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1013002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  16.542,19  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so bili v letu 2018  financirani stroški zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti (pluženje, 
posipanje, čiščenje pločnika, avtobusnih postaj ). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1013013 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 

Vrednost:  2.299,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva v letu 2018 so se porabila za ureditev cestišča na Lobčku in v Zagradcu, in sicer z nasutjem bankin in 
odkopom brežin. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1013003 - Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z 

Vrednost:  10.177,12  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 smo obnovili cesto na Lobčku z muldo in del ceste na Malem Mlačevem z asfaltiranjem v dolžini 40 
m. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1013014 - Vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS Mlačevo-SOP-Z 

Vrednost:  500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 smo sredstva porabili za vzdrževanje, košnjo trave in čiščenje avtobusnih postaj v KS Mlačevo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

1015004 - Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z 

Vrednost:  1.822,94  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru sanacije meteorne kanalizacije je KS Mlačevo v letu 2018 financirala obnovo meteornih jaškov na 
Velikem Mlačevem ter zamenjavo rešetk na meteornem jašku v Zagradcu.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

1015003 - Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev--SOP-Z 

Vrednost:  4.092,30  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Mlačevo v letu 2018 izvajala aktivnosti za zatiranje komarjev, ki 
izboljšujejo bivalne razmere ne samo v KS Mlačevo, temveč tudi v okoliških krajevnih skupnostih. Sredstva so 
bila porabljena za nakup ekološkega pripravka za zatiranje ličink komarja in za stroške dela članov društva za 
zatiranje komarjev na Radenskem polju, močvirju na Malem Mlačevem, okolici čistilne naprave, pod Slivniškim 
hribom in po dolini od Ponove vasi do Šentjurja, kjer so mlake, ki so idealen prostor za razvoj ličink. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1016001 - Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS 

Vrednost:  6.264,27  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke so bila sredstva v letu 2018 porabljena za ureditev notranjosti poslovilnega objekta (pleskarska in 
instalacijska dela). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obratovalnih stroškov (vodarina, elektrika, smeti), 
stroškov drobnega inventarja, stroškov plačila po podjemnih pogodbah za upravljanje pokopališča in drugih 
stroškov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 

1016003 - Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z 

Vrednost:  1.671,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Mlačevo uredila zemeljska dela pri novem delu pokopališča. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0217 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 

1016004 - Ureditev novega dela pokopališča - LS 

Vrednost:  4.768,02  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Mlačevo del lastnih sredstev porabila za zunanjo ureditev pokopališča, zelenice, zasaditev 
dreves, ureditev brežine in navoz zemlje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

1016007 - Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo-SOP-Z 

Vrednost:  457,50  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Mlačevo je v letu 2018 večino planiranih sredstev za ta namen porabila za ureditev meje ob javni poti na 
Lobčku. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni povezav. 

 
 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

1018006 - Sofinanciranje zbornika PGD Veliko Mlačevo - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2017 smo financirali zbornik PGD Veliko Mlačevo, v katerem je opisana zgodovina gasilskega društva in 
kraja Veliko Mlačevo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

1018001 - Kulturne prireditve - LS 

Vrednost:  200,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Mlačevo v okviru te postavke sofinancirala stroške nastopa moškega pevskega zbora 
Samorastnik na njihovem vsakoletnem koncertu ter na kulturni prireditvi ob otvoritvi prenovljene kapelice na 
Velikem Mlačevem. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

1018007 - Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo - SOP-Z 

Vrednost:  475,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 smo financirali popravilo ograje na igrišču na Malem Mlačevem. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav. 
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11 - Krajevna skupnost Polica 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1104003 - Internetna stran KS Polica-LS 

Vrednost:  0,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

1104004 - Organiziranje prireditev-LS 

Vrednost:  299,58  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške povezane z nabavo trgovinskega blaga za pogostitev v skupni višini 
299,58€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1104005 - Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z 

Vrednost:  2.640,39  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške povezane z izplačilom odškodnine za najem zemljišča za potrebe 
postavitve stebra z slovensko zastavo na zasebnem zemljišču v višini 666,67€. KS Polica je v letu 2018 
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pokrivala stroške povezane z postavitvijo, ureditvijo terena ter dobavo droga z slovensko zastavo v skupnem 
znesku 2.640,39. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1106001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  6.459,58  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške pisarniškega materiala v višini 298,76€ (nakup pisarniškega materiala: 
papir, kuverte, kartuše ipd). KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške plačila storitev org. poobl. za plačilni 
promet v višini 5,45€. Plačilo plačilnih transakcij UJP.KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  reprezentance 
v skupni višini 911,47€ (nakup novoletnih daril, promocijskega materiala ipd).KS Polica je v letu 2018 pokrila 
stroške nakupa uničevalca dokumentov za potrebe tajništva KS v višini 29,95€.KS Polica je v letu 2018 
pokrivala stroške  poštnine in kurirskih storitev v višini 114,18€ (povračila stroškov, poštne storitve, nakup 
poštnih znamk ipd).KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške plačila pogodb o delu v višini 2.255,87€ (plačilo 
po podjemni pogodbi za tajnika KS).KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  plačila sejnin odboru v višini 
1.889,25€ (plačila sejnin članom sveta KS).KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  posebnih davkov na 
določene prejemke v višini 515,61€ (plačilo davka glede na podjemno pogodbo tajnika KS). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1106002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - LS 

Vrednost:  950,32  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 uredila zavarovanje objektov v upravljanju KS v višini 77,08€. 
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KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v višini 873,24€ (plačilo 
vzdrževanja mrliških vežic in drugih objektov v upravljanju KS, dobave obvestilnih tabel, gradbenega materiala 
ipd.). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

N navezave. 

1106004 - Upravljanje in tekoče vzdržev.poslov.objektov in opreme-SOP 

Vrednost:  828,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške tekočega vzdrževanja računalniške opreme v višini 268,58€ (nakup 
računalniške opreme in servis le te). 
KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  plačila stavbnega zemljišča v višini 559,62€ (nadomestilo za uporabo 
stavb. zemljišča). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1106006 - Nakup opreme -SOP-Z 

Vrednost:  183,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 kupila omaro za potrebe pisarne KS v objektu OŠ na Polici v višini 183,00€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1113001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 

Ni navezave 

1113002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  14.457,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške povezane v zimskim vzdrževanjem javnih poti na območju KS Polica 
(pluženje in soljenje) za kar je pogodbenim izvajalcem plača 14.457,00€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1113027 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 

Vrednost:  0,00  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1113028 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -zimsko -LS 

Vrednost:  14.880,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  vzdrževanja javnih poti -  Zimsko v višini 14.880,14€  (plačilo po 
pogodbi o pluženju javnih poti na območju KS - pluženje in posipanje javnih poti). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1113029 - Obnove javnih poti v KS Polica -LS 

Vrednost:  1.613,00  

 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške košnje dreves in vejevja, mulčenja muld ob cestah, razširitve ovinka v 
Dolah pri Polici ter asfaltiranje dela ceste v skupnem znesku 1.613,00€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0525 - Obnove javnih poti v KS Polica -LS 

1113032 - Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z 

Vrednost:  8.219,53  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške asfaltiranja dela ceste na področju KS Polica ter razširitve ovinka v 
Dolah pri Polici v skupnem znesku 8.219,53€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

1113031 - Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z 

Vrednost:  20.164,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške izgradnje nove JR v Zg. Duplicah (strojna dela ter dobava in 
postavitev JR) v skupnem znesku 20.164,00€. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1113033 - Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS 

Vrednost:  2.356,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške izgradnje nove JR v Zg. Duplicah (strojna dela ter dobava in 
postavitev JR) v skupnem znesku 2.356,70€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

1115003 - Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica-LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1116008 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 

Vrednost:  3.922,42  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  odvoza smeti v višini 1.190,30€ (plačilo odvoza smeti). 
KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  vzdr. drugih objektov v višini 972,42€ (plačilo potrošnega materiala, 
kurilnega olja za mrliško vežico, krpanja udarnih jam ob cestah ipd). 
KS Polica je v letu 2018 pokrivala stroške  najemnin, zakupnin in licenčnin višini 600,00€ (plačilo najema 
pokopaliških objektov in pokopališč Župniji Polica). 
KS Polica je v letu 2018 uredila zavarovanje objektov v upravljanju KS v višini 549,70€. 
KS Polica je v letu 2018 izplača znesek v višini 610,00 upravljavcu pokopališč in drugih objektov na področju 
KS Polica za vzdrževanje le teh.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0593 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrtvaških vežic-LS 

1116010 - Obnova ograje na pokopališču Polica-SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2017 zamenjala dotrajano žičnato ograjo na pokopališču Polica, ki je bila stara več deset let 
in je bila njena zamenjava več kot potrebna. Stara ograja se je zamenjala z novo kovano ograjo. Celotna 
investicija je KS Polica stala 3,648.00 €. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

1118004 - Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z 

Vrednost:  2.684,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 pokrila stroške nabave otroških igral v višini 2.684,00€. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1118006 - Gradnja športnega igrišča na Peči - LS 

Vrednost:  1.000,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 namenila 1.000,00€ za utrditev terena na šp. igrišču na Peči. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1118007 - Upravljanje športnega igrišča na Peči -LS 

Vrednost:  1.001,50  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Polica je v letu 2018 namenila 1.000,00€ za košnjo trave okoli igrišča ter urejanje okolice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 

Ni navezave. 
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12 - Krajevna skupnost Račna 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1206001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  3.583,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Račna je pri svojem poslovanju v letu 2018 s te proračunske postavke financirala stroške pisarniškega 
materiala, čistilnega materiala, reprezentanc, stroške sejnin članov sveta KS in stroške plačilnega prometa.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1206002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP 

Vrednost:  3.166,99  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Račna je s sredstvi na tej postavki  v letu 2018 pri svojem  financirala  obratovalne stroške poslovnih 
prostorov, ki jih uporablja za izvajanje svojih dejavnosti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1206003 - Adaptacija družbenega doma SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navedena proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0424 - Investicije in investicijsko vzdrž. poslov. objektov 

1206005 - Nakup opreme -SOP-Z 

Vrednost:  224,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva s te proračunske postavke so bila uporabljena za nakup telekomunikacijske opreme. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0424 - Investicije in investicijsko vzdrž. poslov. objektov 
 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

1211001 - Ureditev vaških centrov - SOP - Z 

Vrednost:  15.582,96  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 so se  s sredstvi na navedeni proračunski postavki  financirali stroški ureditve območja vaškega 
centra v Veliki Račni. Uredila se je okolica Družbenega doma z zasaditvijo dreves in celostne ureditve okolice 
ter prostor za postavitev kontejnerjev. Postavil se je tudi pomožni objekt za potrebe javnih prireditev za 
Družbenim domom. Nabavila se je urbana oprema in uredila ustrezna označitev javnih površin. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0231 - Ureditev vaških centrov 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1213001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  1.932,57  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke je KS Račna v letu 2018 financirala stroške letnega tekočega vzdrževanja javnih poti 
na območju celotne KS v skladu s potrebami. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1213002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  11.771,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se financirali stroški zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti Račna. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1213009 - Zimsko vzdrževanje pločnika na LC - SOP-Z 

Vrednost:  591,30  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pločnika. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1213010 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke je KS Račna v letu 2017 financirala stroške letnega tekočega vzdrževanja javnih poti 
na območju celotne KS v skladu s potrebami. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1213011 - Ureditev poti v Krajinskem parku Radensko polje -SOP-Z 

Vrednost:  1.792,85  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Račna je s sredstvi s te postavke financirala ureditev poti na območju Krajinskega parka Radensko polje. 
Urejalo se je odvodnjavanje in nasipanje poti. Dela so se izvajala na območju celotnega krajinskega parka , v 
skladu s potrebami. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0592 - Urejanje poti v Krajinskem parku Radensko polje-SOP-Z 

1213013 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -zimsko -LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se financirali stroški zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti Račna. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1213003 - Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z 

Vrednost:  3.068,30  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Račna je v letu 2018 vsa planirana sredstva v okviru navedene proračunske postavke porabila za ureditev 
cest na območju celotne KS v skladu s potrebami in prioritetami. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0232 - Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1213012 - Nadstrešnica na avtob. postaj. V Račna -SOP-Z 

Vrednost:  3.641,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva s te proračunske postavke so bila porabljena za nakup nadstrešnice na avtobusnem postajališču 
V. Račna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1216001 - Upravljanje in vzdrž.pokopališč in mrl. vežic - LS 

Vrednost:  1.619,35  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S postavke so se financirali stroški odvoza smeti in stroški vzdrževalnih del na pokopališču. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

1218007 - Ureditev športnih objektov v Račni - LS 

Vrednost:  3.303,76  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Račna je s sredstvi s te postavke financirala ureditev parkirišča  za uporabnike igrišča in ureditev okolice 
igrišča. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0242 - Ureditev športnih objektov v Račni 

1218010 - Ureditev športnih objektov v Račni -SOP-Z 

Vrednost:  1.329,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke se je financiralo nakup in postavitev koša na igrišču v Račni. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0454 - Ureditev športnih objektov v Račni - SOP - Z 
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13 - Krajevna skupnost Sp. Slivnica 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

1304005 - Obnova družbenega doma in dvorišča - LS 

Vrednost:  3.981,06  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Sp. Slivnica je v letu 2018 v domu krajanov vgradila dva zalogovnika za centralno kurjavo  v kotlovnici in 
sitem razbremenila kotel za kurjavo pogostega vžiganja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0456 - Ureditev in obnova kulturnega doma  - LS 

1304006 - Upravljanje in vzdrževanje družbenega doma - LS 

Vrednost:  4.667,86  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Sp. Slivnica je v letu 2018 okviru navedene proračunske postavke pokrivala predvsem stroške električne 
energije in ogrevanja, plačila iz podjemne pogodbe in plačilo posebnega davka na podjemne pogodbe. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1304007 - Obnova družbenega doma -SOP-Z 

Vrednost:  2.334,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ta sredstva v letu 2018 so bila porabljana pri vgradnji zalogovnikov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1306001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  3.932,01  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Sp. Slivnica je pri svojem poslovanju v letu 2018 pokrivala stroške pisarniškega materiala,  reprezentance 
(novoletna darila in praznične čestitke), stroške telefona, sejnin in stroške plačilnega prometa. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1306002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP 

Vrednost:  2.085,18  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Sp. Slivnica je v tekočem letu 2018 pri svojem poslovanju pokrivala tudi obratovalne stroške poslovnih 
prostorov, ki jih uporablja za izvajanje svojih dejavnosti. To so predvsem stroški električne energije, porabe 
vode, zavarovalnih premij za objekt in nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

1311001 - Revtalizacija Slivniškega hriba SOP-Z 

Vrednost:  500,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS je v letu 2018 s te postavke financirala projektno dokumentacijo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1313001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  3.712,59  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Dela tekočega vzdrževanja v letu 2018 so bila izvedena na javnih makadamskih poteh. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1313002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  7.431,51  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke so se v letu 2018 financirali stroški zimske službe na javnih poteh v Krajevni 
skupnosti Sp. Slivnica (pluženje in posipanje javnih poti). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1313014 - Rekonstrukcija JP na Zavrh - SOP-Z 

Vrednost:  1.024,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva  v letu 2018 so bila porabljena za zimsko pluženje 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1313016 - Rekonstrukcija križišča in ured.avtob.postaj.pri šoli - SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva za razširitev javne poti, križišča in pločnika, 
umestitev avtobusnega  postajališča z nadstrešnico in javno razsvetljavo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1313017 - Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z 

Vrednost:  27.160,62  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva za rekonstrukcijo ceste proti Finku in za 
izdelavo in vgradnjo kovinske pocinkane ograje na mostu Sp.Slivnica-Malo Mlačevo nad potokom Dubravka. 
Postavljena je bila tudi zaščitna ograja na zidu pokopališča in delno izvedena ograja pri Ahlinu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

1313018 - Javna razsvetljava-SOP-Z 

Vrednost:  914,27  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na tej postavki je KS v letu 2018 porabila sredstva za razširitev in priklop javne razsvetljave. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1316002 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 

Vrednost:  2.645,63  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke so se v letu 2018 pokrivali stroški čistilnega materiala, nabave drobnega inventarja, 
stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, zavarovalnih premij za objekte, stroški 
dela po podjemni pogodbi in plačilo posebnega davka na določene prejemke. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1316008 - Gradnja opornega zidu in žarnih niš -SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navedena proračunska postavka v letu 2017 ni bila realizirana. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

1316013 - Izobešanje zastav po Sp. Slivnici - SOP - Z 

Vrednost:  1.023,08  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke so se v letu 2018 pokrivali stroški razobešanja zastav, vzdrževanje in skladiščenje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1318005 - Upravljanje kulturne dvorane -LS 

Vrednost:  448,64  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navedena proračunska postavka v letu 2018 le bila realizirana za plačilo elektrike. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

1318002 - Šport in rekreacija - LS 

Vrednost:  760,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je v letu 2018 KS Sp. Slivnica financirala stroške najema športne 
dvorane za rekreacijo krajanov KS Sp. Slivnica. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 - Programi za mladino 

1318001 - Decembrska obdaritev otrok  - LS 

Vrednost:  919,04  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je v letu 2018 KS Sp. Slivnica financirala stroške za decembrsko 
obdaritev otrok. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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14 - Krajevna skupnost Škocjan 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1406001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  3.740,22  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Škocjan je pri svojem poslovanju v planskem letu 2018 pokrivala stroške reprezentance, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, stroške plačilnega prometa, idr. 
V letu 2018 je krajevna skupnost izvedla načrtovano srečanje starejših krajanov v sodelovanju z Rdečim križem 
in Župnijsko Karitas, že tradicionalno novoletno obdarovanje otrok ob prihodu dedka mraza in pogostitev 
nastopajočih na proslavah, krajevnem prazniku in prireditvah v sodelovanju s kulturnim društvom, PGD ter 
Športnim in Turističnim društvom Škocjan. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1406002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP 

Vrednost:  3.699,96  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Škocjan je v planskem letu 2018 pri svojem poslovanju pokrivala tudi obratovalne stroške poslovnih 
prostorov, ki jih uporablja za izvajanje svojih dejavnosti in tudi skupnih prostorov, ki jih v večnamenskem 
objektu uporablja skupaj z drugimi uporabniki objekta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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1406006 - Nakup opreme za KS - SOP - Z 

Vrednost:  1.076,41  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 sredstva porabila za nakup računalniškega 
projektorja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0254 - Nakup opreme za KS - SOP - Z 

1406010 - Urejanje zunanjih površin posl.-stan. objekta -SOP-Z 

Vrednost:  411,19  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva z navedene proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena za vzdrževanje in čiščenje zunanjih 
površin, ki pripadajo poslovno stanovanjskemu objektu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1406011 - Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij 

Vrednost:  118,24  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 sredstva porabila za najnujnejša popravila v 
Društvenem domu Škocjan.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

1411002 - Ureditev vaških centrov v KS Škocjan -SOP - Z 

Vrednost:  826,70  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 sredstva porabila za ureditev in vzdrževanje 
vaških centrov v KS Škocjan.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1413001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  1.592,80  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018  financirala stroške letnega tekočega vzdrževanja 
javnih poti (nasipanje peska, razna vzdrževalna dela, sanacije poškodb ipd.) Prioriteta v letu 2018 je bila 
nadaljevanje ureditve nekaterih najbolj poškodovanih javnih poti. Nekaj pa jih ostaja še za prihodnja leta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1413002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  4.982,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke so se v planskem letu 2018 financirali stroški zimske službe na javnih poteh v 
Krajevni skupnosti Škocjan (pluženje in posipanje). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1413015 - Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno -LS 

Vrednost:  2.582,24  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 tudi iz lastnih sredstev  financirala stroške letnega 
tekočega vzdrževanja javnih poti (nasipanje peska, razna vzdrževalna dela, sanacije poškodb ipd.), saj so v 
zadnjih letih vremenske ujme povzročile veliko škode na javni infrastrukturi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1413003 - Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan -SOP- Z 

Vrednost:  16.508,78  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018  smo se v KS Škocjan odločili, da dokončamo delo z asfaltiranjem javne poti v vasi Rožnik. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0258 - Ureditev in modernizacija javnih poti v KS Škocjan 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1413016 - postavitev prometne signal. in neprometnih znakov SOP-Z 

Vrednost:  1.410,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 sredstva porabila za montažo dodatnih 
ogledal in obnovo cestnih oznak na Krajevnih cestah.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

1413012 - Vzdrževanje internetnega omrežja v KS Škocjan - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2017 zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov 
demontaže še preostalih anten s streh in drogov nedelujočega internetnega omrežja, vzpostavljenega po vaseh 
krajevne skupnosti v letu 2009. Sredstva za ta namen se zagotavljajo iz lastnih sredstev, ki jih je KS Škocjan v 
preteklih letih pridobivala iz plačil prispevkov uporabnikov omrežja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

 
 
 
 
 
 
 
 



329 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

1418004 - Športna oprema - SOP-Z 

Vrednost:  1.399,95  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Škocjan v letu 2018 sredstva porabila za nakup in montažo 
kovinske konstrukcije za košarkarsko tablo s košem.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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15 - Krajevna skupnost Šmarje Sap 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1504003 - Internetna stran KS Šmarje-Sap -LS 

Vrednost:  657,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Šmarje - Sap je v letu 2018 s te postavke pokrivala stroške tekočega vzdrževanja internetne strani (poslovni 
paket - letno) ter njenega urejanja in ažuriranja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni povezave. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

1504004 - Sanacija stopnic in fasade na objektu pošte-SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Šmarje - Sap je nameravala na objektu pošte v sodelovanju z Občino Grosuplje že v letu 2016 sanirati 
stopnice ter cokel in omet do okenskih polic. Sedanje keramične ploščice na stopnicah in na terasi pred 
poslovalnico pošte so zelo drseče in zato nevarne. Po natančni preverbi lastništva objekta, v katerem ima 
poslovalnico pošta, je bilo ugotovljeno, da je stavba v solastništvu etažnih lastnikov, to je Občine Grosuplje 
(poleg pogodbene pošte SIMA - Simona Jesih s. p., ki ima prostore najete od Občine Grosuplje, so v stavbi tudi 
prostori, ki jih uporabljata Društvo upokojencev Šmarje - Sap in KS Šmarje - Sap) ter štirih fizičnih oseb, s 
katerimi pa ni bilo doseženo soglasje o sofinanciranju stroškov sanacije. K delnemu popravilu se je pristopilo v 
letu 2017, ko so se z nedrsečo podlago sanirale vsaj stopnice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni povezave. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1506004 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  9.560,22  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Šmarje - Sap je v letu 2018 s te proračunske postavke pokrivala stroške pisarniškega materiala (toner, črnila 
in rezalnik papirja), založniških in tiskarskih storitev (plakati za  PGD Šmarje - Sap [veselica]; plakati za MPZ 
Šmarje - Sap [Večer pod šmarsko lipo]; plakati za DPM Šmarje - Sap [kotalkanje, Dedek Mraz]; plakati, vabila, 
kazalke, letaki in kartončki za TD Šmarje - Sap [Rastoča knjiga] ter plakati in vabila za Spominsko prireditev ob 
100-letnici konca 1. svetovne vojne), reprezentance (pogostitev na prireditvi »Prid'mo si voščit«; večerja članov 
Sveta KS Šmarje - Sap s partnerji; delna pogostitev ob občnem zboru gasilcev ter srečanju starejših krajanov iz 
KS Šmarje - Sap in članov Novega paradoksa v soorganizaciji KO RK Šmarje - Sap; pogostitev udeležencev 
pohoda od Škofljice do Grosupljega; postrežba članov stanovanjske skupine Novega Paradoksa z Malega Vrha 
ob obisku pri županu; pogostitev po Spominski prireditvi ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne; pogostitev 
sodelujočih na očiščevalni akciji [malčki iz vrtca Pika]; sofinanciranje postrežbe ob otvoritvi novih pridobitev na 
Selih pri Šmarju; skromna novoletna darilca za krajane in krajanke, ki so že dopolnili 80 let; simbolične 
pozornosti pred božično-novoletnimi prazniki ob voščilnicah ...), plačil po pogodbah o delu s pripadajočim 
davkom na določene prejemke (tajnica), nagrad (sejnine) članov sveta KS in stroške plačilnega prometa.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

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

1506005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -SOP 

Vrednost:  3.442,63  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Šmarje - Sap je v letu 2018 s te proračunske postavke pokrivala stroške čistilnega materiala, drobnega 
inventarja (poštni nabiralnik), tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (zamenjava senzorja na pisoarju, 
izvedba el. instalacij in instalacij UTP kabla), tekoče stroške poslovnih prostorov, ki jih uporablja za svojo 
dejavnost (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon), stroške zavarovalne premije za 
opremo in podatke, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške upravljanja s stavbo, v kateri se 
nahajajo poslovni prostori  KS Šmarje - Sap. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1513027 - Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS 

Vrednost:  3.663,90  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se v letu 2018 pokrili stroški tekočega vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti, 
in sicer: spomladanska in jesenska košnja ter mulčenje in obsekavanje dreves okrog javnih poti na območju 
celotne KS Šmarje - Sap, večkratna košnja travnih zelenic ob Šuligojevi cesti [od gostilne Majolka do 
pokopališča], urejanje križišča Pokopališke in Partizanske ceste po neurjih, čiščenje peskolovov in prečnih 
rešetk, odstranjevanje plevela in peska ter pometanje [Šuligojeva cesta, Lahova cesta, Partizanska cesta, pločnik 
ob Ljubljanski cesti] ter druga manjša vzdrževalna dela.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1513011 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS 

Vrednost:  12.819,72  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so bile v letu 2018 financirane večje rekonstrukcije cest, in sicer: urejanje dela 
Pokopališke ceste z dokončanjem povezave med Pokopališko in Šuligojevo cesto s pešpotjo; ureditev javne poti, 
ki povezuje odseka Aškerčeve ceste; večkratno nasutje, ureditev odvodnjavanja in utrditev ceste na Malem Vrhu 
[proti Zatlerju], cest v Gajničah [Ivanetič, Zajc, Delak] in ceste na Sapu [Vidic - Glinšek]; ureditev 
odvodnjavanja s polaganjem cevi pod javno potjo v Podgorici pri Šmarju; urgentna ureditev odvodnjavanja po 
neurju v Paradišču [ob AC]; priprava LC za rekonstrukcijo vozišča v Paradišču [pri Mostarju] ter ureditev javne 
poti od Sapa do Sel (gredanje, poravnavanje, nasutje in ureditev odvodnjavanja). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0272 - Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS 

1513015 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 

Vrednost:  7.762,09  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so bile v letu 2018 financirane naslednje rekonstrukcije (priprava temeljnih tal z grobim 
planiranjem in utrjevanjem podlage, nasutje, ureditev odvodnjavanja ...) javnih poti v KS Šmarje - Sap: na 
Malem Vrhu [od Pleškota navzgor in proti Zatlerju], ob parku v centru Šmarja - Sapa [nov stebriček], Lahova 
cesta [proti Škerjancu] in v Gajničah [Siard, Bojanšek] ter ureditev bankin in muld v Tlakah in Gajničah. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0272 - Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS 
OB032-07-0273 - Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z 

 
 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1513028 - Postavitev cestnih ogledal in prometnih znakov -LS 

Vrednost:  1.478,40  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V sodelovanju s strokovnimi službami Občine Grosuplje so bili v letu 2018 postavljeni: smerokaz »Šmarje - 
Sap« v Gajničah, dva prometna znaka za slepo ulico [ob Rimski cesti in na Malem Vrhu pri Šmarju], znak za 
odvzem prednosti [Podgorica pri Šmarju], dva znaka za prepoved prometa v obeh smereh [Pokopališka cesta] in 
znak za prepoved parkiranja in ustavljanja [pri gasilskem domu na Partizanski cesti].  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni povezave. 

1513031 - Postavitev avtobusnih postaj v KS Šmarje-Sap 

Vrednost:  10.794,36  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke se je v letu 2018 financirala postavitev dveh novih tipskih avtobusnih nadstrešnic na 
obeh avtobusnih postajališčih pri OŠ Šmarje - Sap ter obnova sedanje in prestavitev le-te na avtobusno 
postajališče na Cikavi v smeri proti Grosuplju. Dodani sta bili tudi info vitrini za vozni red. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029004 - Cestna razsvetljava 

1513024 - Javna razsvetljava v KS -SOP-Z 

Vrednost:  28.312,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke je bila v letu 2018 financirana novogradnja javne razsvetljave na Selih pri Šmarju 
(Černič-Rebolj), razširitev javne razsvetljave v križišču na Velikem Vrhu pri Šmarju in zamenjava kabla oz. 
namestitev le-tega v že položene cevi v Tlakah. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0275 - Investicijska vlaganja v javno razsvetljavo - SOP-Z. LS 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

1516009 - Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP - Z 

Vrednost:  1.281,76  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke je bila v letu 2018 financirana dobava in postavitev nadzemnega hidranta na Selih pri 
Šmarju. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1516001 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 

Vrednost:  51,96  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke se je v letu 2018 financiralo zgolj plačilo najemnine za en grob.     
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0281 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

1516010 - Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -SOP-Z 

Vrednost:  1.373,65  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se v letu 2018 financirale naslednje zadeve: zasaditev lipe in postavitev opornih kolov 
ob njej na Farovškem hribu; stroški porabljene vode na pitniku, pometanje igral, pobiranje gnilega sadja in smeti 
ter druga potrebna manjša dela na zelenih površinah v središču kraja in nabava 2 smetnjakov s pepelnikom 
(Pokopališka cesta, Mali Vrh pri Šmarju). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

1516003 - Novoletno okraševanje - SOP - z 

Vrednost:  5.380,26  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke se je v letu 2018 financiralo novoletno okraševanje v KS Šmarje - Sap (Šmarje - Sap, 
Cikava, Mali Vrh pri Šmarju in Sela pri Šmarju). Zajeti so stroški pregleda in servisa (obnove, popravila) 
okraskov, montaže, demontaže ter priklopa in odklopa novoletne razsvetljave. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1516007 - Izobešanje zastav po Šmarju-Sapu - SOP - Z 

Vrednost:  2.137,44  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke se je v letu 2018 financiralo izobešanje in pobiranje zastav ob državnih praznikih (dan 
samostojnosti in enotnosti, slovenski kulturni praznik, praznik dela, dan državnosti) in otvoritvi pločnika proti 
Malemu Vrhu) ter dokup nosilcev za drogove zastav.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezav. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

1518004 - Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - LS 

Vrednost:  2.254,56  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so se namenila ohranjanju kulturne dediščine v tem delu občine. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1518002 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 

Vrednost:  10.178,29  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Šmarje - Sap je tudi v letu 2018 iz lastnih sredstev pokrivala obratovalne stroške Družbenega doma v Šmarju 
- Sapu (čistilni material, drobni inventar, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, 
odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), stroške tekočega vzdrževanja (zagon peči na kurilno 
olje, dimnikarske storitve, menjava ekspanzijske posode in ventilov ter praznjenje in polnjenje sistema, 
popravilo razjedene pocinkane cevi iz jaška v stavbo, zamenjava pipe in bojlerja ter pipe na umivalniku, 
zamenjava pokrova WC školjke, servis vodovoda v sanitarijah, popravilo elektroinštalacij in reflektorjev, 
zamenjava graviranih tablic za označevanje prostorov), tekoče dejavnosti (priprava, pospravljanje in čiščenje 
dvorane ter stare sejne sobe, WC-jev ...) ter stroške zavarovalne premije za požarno in vlomsko zavarovanje 
objektov in zavarovanje opreme.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0554 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS 
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16 - Krajevna skupnost Št. Jurij 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1606001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  3.053,78  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Planirana sredstva so bila porabljena gospodarno.  Porabili smo 3.054,00 EUR  oz. 78 %  planiranega denarja za 
založniške in tiskarske storitve, za reprezentanco in sejnine članom sveta KS Št.Jurij, ter za plačilo stroškov 
plačilnega prometa. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1606002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP 

Vrednost:  508,77  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za redne stroške,  telefon, zavarovanje  in tekoče vzdrževanje in druge stroške. 
Porabili smo 509,00 EUR oz. 49% planiranih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1606006 - Nakup opreme- SOP-Z 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2017 je KS Št.Jurij nabavila zunanjo omarico za defibrilator. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1613001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  9.158,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Večina cest je bila vzdrževana v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Opravljeno je bilo tudi mulčenje.  Porabili 
smo 9.159,00 EUR oz. 100% planiranih sredstev. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1613002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko -SOP - Z 

Vrednost:  33.212,25  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za zimsko službo je bilo zaradi izrednih vremenskih razmer porabljenih veliko sredstev, da je KS Št.Jurij lahko 
zagotovila varno vožnjo na  cestah na območju krajevne skupnosti. Za vse stroške je bilo porabljeno 33.212,00 
EUR  lastnih sredstev, oz.100%. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1613003 - Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP -Z 

Vrednost:  10.328,27  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Št.Jurij obnovila odsek javne poti v vasi Cerovo. Porabljeno je 
bilo 10.328,00 EUR oz. 96% planiranih sredstev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1613014 - Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS -SOP-Z 

Vrednost:  3.159,69  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Za rekonstrukcijo in gradnjo občinskih cest smo namenili 3.160,00 EUR in s tem uredili določene odseke muld 
na lokalni cesti Kobiljek.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0457 - Rekonstrukcije in adaptacije obstoječih JP - LS 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1616001 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 

Vrednost:  3.419,22  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te proračunske postavke je v letu 2018 KS Št. Jurij financirala položitev tlakovcev na pokopališču pred mrliško 
vežico in prestavitev hidranta, ter odstranitev nasada grmovnic. Porabljeno je bilo  3.323,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0287 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

1616010 - Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS 

Vrednost:  3.715,38  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na večnamenskem platoju je KS Št.Jurij v letu 2018 izvedla nasutje in poravnavo zemlje za ureditev ravne 
površine. Za ta namen je bilo porabljenih 3.715,00 EUR  oz. 100% planiranih sredstev. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1618003 - Obnova kulturne dvorane - LS 

Vrednost:  7.580,28  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V kulturni dvorani so bila v letu 2018 zamenjana okna, obnovljena fasada in del strehe. Pred vhodom v kulturno 
dvorano je bilo izvedeno tudi tlakovanje. Za vse skupaj je KS Št.Jurij porabila 7.580,00 EUR oz. 100% 
planiranih sredstev 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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1618010 - Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z 

Vrednost:  1.860,20  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Št.Jurij financirala obratovalne stroške, potrebne za delovanje 
kulturne dvorane. Nabavljena je bila tudi omarica za ozvočenje. Za te namene je KS Št.Jurij porabila 1.860 EUR 
oz. 66% planiranih sredstev.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

Dosežen napredek na projektu v tekočem letu z vidika zastavljenih ciljev 

Ni projekta. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 - Programi za mladino 

1618011 - Obdaritev otrok - LS 

Vrednost:  636,56  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Miklavževanje je bilo organizirano v lokalni cerkvi in ne v kulturnem domu, tako da večjih stroškov s 
prireditvijo ni bilo. Sredstva so se porabila za nakup daril za otroke 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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17 - Krajevna skupnost Žalna 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1706001 - Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP 

Vrednost:  8.233,48  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Žalna je pri svojem poslovanju v letu 2018 pokrivala stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške 
reprezentance in pogostitve ob otvoritvi modernizirane lokalne ceste na odseku Vel.Mlačevo-PŠ Žalna, stroške 
telefonskih storitev, poštnine, storitev po podjemni pogodbi za vzdrževanje poslovnih prostorov, stroške sejnin 
in drugih storitev, ki so potrebne za redno delovanje krajevne skupnosti. S tem je bil realiziran namen 
proračunske postavke, da zagotovi nemoteno delovanje sveta krajevne skupnosti.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

1706002 - Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj.- SOP 

Vrednost:  110,91  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

KS Žalna je pri svojem poslovanju v okviru navedene proračunske postavke v letu 2018 financirala stroške 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Drugih stroškov z vzdrževanjem poslovnih ni imela, saj je z 
obstoječim stanjem zagotovila prostorske pogoje za delovanje sveta KS Žalna. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1713001 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z 

Vrednost:  6.434,28  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2018 je KS Žalna v okviru navedene proračunske postavke porabila sredstva za sanacijo zimskih poškodb 
na javnih poteh v vasi Velika Loka. Izvedeno je bilo tudi mulčenje brežin ob javnih poteh v KS Žalna, vendar 
zaradi pomanjkanja sredstev samo tisto najnujnejše in nasutje javne poti skozi gozd »Grič« za zagotovitev 
prevoznosti te poti. Glede na odobren obseg sredstev je bil namen proračunske postavke realiziran v celoti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

 

Ni navezave. 

1713002 - Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z 

Vrednost:  22.180,33  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V zimski sezoni 2017/2018 so bila sredstva porabljena za redno zimsko službo, t.j. pluženje in posipanje javnih 
poti. Ker je bila zima precej radodarna s snegom in poledico, so bili tudi stroški zelo veliki in za pokritje le-teh 
so bile pravice porabe prenesena predvsem s postavke, namenjene obnovam javnih poti. S tem je KS Žalna 
zagotovila varno vožnjo vsem uporabnikom krajevnih cest na območju KS Žalna 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1713003 - Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z 

Vrednost:  6.394,47  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Kot je bilo omenjeno že pri zimskem vzdrževanju javnih poti, so se pravice porabe z navedene proračunske 
postavke v precejšnjem obsegu prenesle na postavko za zimsko vzdrževanje javnih poti, zato so bila na tej 
postavki sredstva porabljena samo za sofinanciranje ureditve javne poti v zaselku Mala Žalna in sicer na 
manjšem odseku, ki vodi od lokalne ceste Mlačevo-Žalna (pri kapelici) do parkirišča pri cerkvi. Ta del poti je bil 
nujno potreben sanacije, saj dostop zaradi širine ceste in njene dotrajanosti skoraj ni bil več mogoč. Večji del 
investicije je bil financiran iz občinskega proračuna, manjši del pa iz sredstev KS in sicer za stroške širitve te 
poti. 
Za kvalitetno in varno vožnjo po javnih poteh v KS Žalna je potrebno še veliko vlaganj, saj so asfaltne prevleke 
stare, narejene večinoma še iz sredstev krajevnega samoprispevka in potrebne obnovitvenih del.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0296 - Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna. 

1713014 - Rekonstrukcija javne poti v Mali Loki - LS-r 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navedena proračunska postavka v letu 2018 ni bila realizirana, ker se je del pravice porabe namenil za ureditev 
vodnega zajetja Mala Loka. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0296 - Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1713021 - Postavitev cest. ogledal v Mali Loki-LS-R 

Vrednost:  504,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V Mali Loki je bilo nujno postaviti cestno ogledalo, ki ga je KS Žalna financirala iz sredstev rente za Špajo 
dolino, ki se za Malo Loko zbirajo na računu KS. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

1715001 - Stroški čistilne akcije in sanac. črnih odlag.- LS 

Vrednost:  837,33  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se sredstva porabila za plačilo stroškov čistilne akcije, ki jo KS Žalna organizira v 
sodelovanju z Občino Grosuplje in Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. že več let. Akcije se 
udeležujejo krajani vseh vasi v KS Žalna. V letu 2018 so bila sredstva porabljena predvsem za pogostitev 
udeležencev čistilne akcije. S tem je KS Žalna uresničila cilj-vzdrževanje čiste narave. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

1716018 - Pridobitev vodnega dovolj. za vodovod M. Loka -LS-R 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postopek pridobitve vodnega dovoljenja za vodovod Mala Loka tudi v letu 2018 ni bil začet, zato je tudi 
proračunska postavka ostala nerealizirana.  
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1716021 - Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka -LS-R 

Vrednost:  5.945,65  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke se je izvedla odmera zemljišča za postavitev jaška, potrebnega za 
namestitev vodnih filtrov za čiščenje vode iz vodnega zajetja Mala Loka. Zgrajen je bil tudi jašek in montirani so 
bili potrebni vodni filtri. To je v bistvu predpogoj za začetek postopka za pridobitev vodnega dovoljenja. S tem 
je bil dosežen cilj, da se utvari osnovni pogoj za urejanje vodnega zajetja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1716002 - Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS 

Vrednost:  5.203,99  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S proračunske postavke so se v letu 2018 financirali predvsem obratovalni stroški in stroški upravljanja obeh 
pokopališč in mrliških vežic (Žalna in Velika Loka). S tem je bilo zagotovljeno izvajanje pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0350 - Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic 

1716003 - Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z 

Vrednost:  15.244,14  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pokopališče v Žalni ima še zelo malo razpoložljivega prostora za nove grobove, zato je bilo potrebno 
pokopališče razširiti. Del zemljišča je bilo pridobljeno že v letu 2014, v letu 2015 pa so bili začeti in delno tudi 
izvedeni postopki za določitev mej na parcelah. V letu 2017 je KS Žalna planirala nakup dodatnih zemljišč in 
tudi izvedbo začetnih gradbenih del. Zaradi zahtevnih postopkov in dolgotrajnega dogovarjanja je bil nakup 
potrebnih zemljišč izveden šele letos. Za izdelavo načrta širitve so bile izvedene dodatne geodetske storitve in 
izvedena so bila tudi osnovna gradbena dela za širitev pokopališča v Žalni, v okviru katerih je bil porabljen tudi 
material, kupljen že v letu 2017. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

OB032-07-0303 - Ureditev pokopališča v Žalni 

1716005 - Sanacija pokopališča v Veliki Loki - SOP - Z 

Vrednost:  80,88  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je bil plačan strošek notarskih storitev za nakup zemljišča za parkirišče 
pri pokopališču Vel. Loka, ki je nastal že v letu 2017, v plačilo pa je zapadel v letu 2018. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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1716006 - Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - LS 

Vrednost:  0,00  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navedena proračunska postavka ni bila realizirana, ker so bili realizirani stroški širitve pokopališča v Žalni za 
leto 2018 nižji od ocenjenih. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 

1716022 - Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka -SOP -Z 

Vrednost:  16.557,72  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pokopališče Velika Loka se nahaja na vzpetini, ki se s spodnje strani pokopališča strmo spušča v dolino. Ker je 
bil nosilni zid ograje pred leti samo začasno saniran, je bilo potrebno nosilni zid v celoti obnoviti in postaviti 
novo ograjo. Zato je KS Žalna v letu 2018 planirala sredstva za ta namen. Vendar je za postavitev ograje 
zmanjkalo pravic porabe, zato jih je zagotovila s prenosom s postavke, planirane za nadstrešnico na avtobusnem 
postajališču v Žalni. Postavitev ograje je bila namreč nujna, saj je teren prenevaren za obiskovalce, če te ograje 
ne bi bilo in bi bila odgovornost prevelika. Za del ograje z drsnimi vrati ob vstopu na pokopališče pa je v letu 
2018 zmanjkalo razpoložljivih pravic porabe in jih bo potrebno zagotoviti v letu 2018. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1718006 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z 

Vrednost:  2.723,54  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru navedene proračunske postavke je KS Žalna v letu 2018 financirala predvsem obratovalne stroške 
kulturne dvorane Žalna (električna energija, vodarina, ogrevanje, zavarovanje) in sanacijo asfaltne prevleke pred 
vstopom v kulturno dvorano v Žalni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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19 - Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti  - C 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

0522002 - Odplačila dolga nove občine 

Vrednost:  708.140,94  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V sprejetem proračunu za leto 2017 so bila za odplačila glavnic iz naslova zadolževanja predvidena sredstva v 
višini 765.200 EUR in v skoraj celoti tudi realizirana (765.149 EUR) - vse za za odplačilo glavnic od najetih 
dolgoročnih kreditov. Namen proračunske postavke je bil 100% dosežen, saj občina vse obveznosti iz naslova 
najetih kreditov v celoti poravnala. 
 
Odplačila glavnic od dolgoročnih kreditov po posamezni kreditni pogodbi so navedena v spodnji tabeli: 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke z opisom vsebine projekta, trajanjem projekta, njegovim 

namenom in ciljem 

Ni navezave. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
 

V letu 2018 je obseg investicij, ki so se izvajale v tem letu znašal 5.484.143 €. Znesek predstavlja 11% 

vrednosti vseh projektov predvidenih v naslednjem petletju. Glede na predviden planiran obseg, so bili 

projekti v letu 2018 realizirani 73%. Med letom ni bilo projektov katerih vrednost bi se spremenila za 

več kot 20% glede na veljavni plan in v načrt razvojnih programov tudi ni bilo uvrščenih novih 

projektov. 

Vse postavke iz NRP za leto 2018 vsebuje tudi posebni del proračuna za to leto. V posebnem delu je 

pri navezavah proračunskih postavk na postavke NRP opisan projekt, njegova realizacija in tudi 

dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma programa. 
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BILANCA STANJA 
 
 

 

1. Uvod 
 
 
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja  je izdelana v skladu  z Navodilom o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in na podlagi 
podatkov iz bilance stanja, ki je priloga te obrazložitve.  
 
 
 

2. Podatki o stanju sredstev na računu proračuna 
 
Stanje sredstev na računu proračuna (TRR), ki ga občina vodi v glavni knjigi proračuna, je na dan 31.12.2018 
znašalo 947.061 EUR in vključuje stanje likvidnostnih sredstev proračuna v višini 779.089 EUR in stanje 
likvidnostnih sredstev rezerv v višini 167.972 EUR. 
 
Na dan 31.12.2018 občina ni imela vezanih likvidnostnih sredstev. 
 
 
 

3. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih proračunskih 

uporabnikov 
 
V Občini Grosuplje deluje deset neposrednih uporabnikov občinskega proračuna – t.j. deset  krajevnih skupnosti, 
ki imajo status samostojne pravne osebe. Stanje sredstev na računih vseh desetih krajevnih skupnosti, ki jih 
vodijo v svojih glavnih knjigah, je na dan 31.12.2018 znašalo 98.555 EUR, po posamezni krajevni skupnosti pa 
so zneski stanja sredstev na njihovih računih prikazani v spodnji tabeli: 
 
 
 
                   - v EUR 

Neposredni proračunski 
uporabnik 

Stanje sredstev na 
podračunu NPU 

31.12.2018 
1 2 

KS Grosuplje 17.678  

KS Ilova gora 3.984 

KS Mlačevo 1.448 

KS Polica 7.855 

KS Račna 2.906 

KS Sp.Slivnica 8.308 

KS Škocjan 3.349 

KS Šmarje-Sap 38.700 

KS Št.Jurij 399 

KS Žalna 13.888 

SKUPAJ 98.555 

 
Vezanih sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 niso imele. 
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4. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo 

večjih prejemnikov teh sredstev 
 
Po stanju 31.12.2018 so v bilanci stanja izkazane dolgoročne finančne naložbe Občine Grosuplje v skupni 
višini 1.040.418 EUR in zajemajo: 

- delnice v znesku 970 EUR, katerih vrednost se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 5%;  
- obveznice v znesku 180 EUR, katerih vrednost se je zaradi popravka obračuna zmanjšala na 20%;  
 
- točke vzajemnih skladov, ki na dan 31.12.2018 izkazujejo vrednost 10.630 EUR, v povprečju za  7% nižjo 

od preteklega leta; točke VS delno pripadajo tudi Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica (še iz časa 
delitvene bilance, ker preknjižba točk sklada na posamezno občino ni možna); 

 
- naložbe v deleže v državi v znesku 1.028.638 EUR, ki predstavljajo lastniški delež JKP d.o.o., ki se je v 

letu 2018 v primerjavi s preteklim letom povečal za 5.333 EUR. 
 

5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev  
 
Sedanja vrednost lastnih opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine in oprema) se je v letu 2018 v 
primerjavi s preteklim letom povečala za 2.401.567 EUR in sicer: 

- zemljišča:  
* vrednost zemljišč se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 197.412 EUR, predvsem za potrebe 

modernizacije javnih poti in urejanja druge javne infrastrukture. Tudi v letu 2018 je občina nadaljevala 
z urejanjem zemljiško knjižnega stanja zemljišč, ki so v preteklosti že bila uporabljena za gradnjo 
infrastrukture, zemljiškoknjižno stanje pa ni bilo urejeno;  

 
- gradbeni objekti:  

* v glavni knjigi občinskega proračuna se v skupnem znesku vodijo podatki o vrednosti stanovanj, 
upravnih in poslovnih prostorov ter počitniških objektov kot enoten podatek o vrednosti negospodarskih 
stavb, podrobnejši podatki pa se vodijo v pomožni knjigi osnovnih sredstev; sedanja vrednost se je v 
letu 2018 povečala za 1.451.919 EUR, kar je posledica evidentiranja nakupa poslovnih prostorov v 
stavbi nove Lekarne pri ZD Grosuplje in prenosa  nogometnega igrišča, ter skate parka Grosuplje v 
pomožno knjigo osnovnih sredstev; 

* vrednost drugih gradbenih objektov se je v letu 2018 povečala za 1.210.665 EUR kot posledica 
dokončanja posameznih  investicij in njihovega prenosa iz investicij v pridobivanju na osnovna sredstva 
kot so: dokončanje nadvoza Brezje, modernizacija dela lokalne ceste Mlačevo-Žalna, modernizacija 
lokalne ceste  Plešivica-Ilova Gora ter drugih lokalnih cest, ter ureditev več pločnikov idr.;  

* sedanja vrednost objektov komunalne infrastrukture se je v letu 2018 v primerjavi  z letom 2017 
povečala za 579.543 EUR, predvsem zaradi večjega vlaganja v obnovo vodovodov (vodovod Pod 
gozdom II, Obrtniška, nadvoz Brezje idr.)  in v obnovo ter novogradnjo kanalizacij (sekundarni vodi 
kanalizacije Ponova vas, Gatina, gradnja kanalizacije Oaza-I. faza, kanalizacije Ponova vas 2. etapa II. 
faza, obnova kanalizacije na Obrtniški in Pod gozdom); vsa vlaganja v dokončane investicije 
komunalne infrastrukture so bila za 579.543 EUR večja kot je znašal obračun popravka vrednosti 
dokončanih infrastrukturnih objektov, ki so se prenesla med osnovna sredstva;  

 
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi:  

* vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi se je zaradi v prejšnji alineji navedenih prenosov 
investicijskih vlaganj med osnovna sredstva znižala v skupnem znesku za 751.199 EUR in sicer na 
račun znižanja vrednosti nepremičnin v gradnji na področju cestne in druge infrastrukture, ker so se v 
letu 2018 dokončane investicije prenesle na osnovna sredstva (nadvoz Brezje in ostala cestna 
infrastruktura, predvsem pločniki ob lokalnih cestah) in so bili prenosi večji od ostalih vlaganj v še 
nedokončane investicije. Znižanje je posledica tudi prenosa dokončanih investicij s področja komunalne 
infrastrukture na osnovna sredstva, predvsem s področja kanalizacije, med tem ko se je na področju 
družbenih dejavnosti vrednost nepremičnin v gradnji v primerjavi s preteklim letom povečala, predvsem 
zaradi vlaganj v začete investicije, kot so: igrišče Velika Ilova Gora, ureditev Koščakovega hriba,  
rekreacijskega območja Zavrh in Velika Stara vas.  

 
- oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva:  
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* skupna vrednost opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (sedanja 
vrednost) se je v letu 2018 v primerjavi z leto 2017 zmanjšala za 286.773 EUR, predvsem zaradi 
večjega obračuna popravka vrednosti opreme in drobnega inventarja s področja javne komunalne 
infrastrukture od vlaganj v to opremo in drobni inventar, medtem ko se je minimalno povečala sedanja 
vrednost razne opreme zaradi nakupa novih računalnikov, tiskalnikov, pisarniškega pohištva ipd., ki jo 
uporablja tako občinska uprava, kot tudi svetniške skupine. 
Po stanju na dan 31.12.2018 je Občina Grosuplje uporabljala tudi določena opredmetena osnovna 
sredstva, ki so knjigovodsko sicer že odpisana, vendar še vedno uporabna, zato še niso bila dana v 
odpis. 

 
 
Sredstva za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je Občina 
Grosuplje črpala iz različnih virov. Glavnino sredstev je črpala iz tekočih prihodkov, del iz prihodkov od prodaje 
premoženja (162.118 EUR), del pa iz transfernih prihodkov iz državnega proračuna in evropskih sredstev v 
skupnem znesku 378.718 EUR, ki so v nadaljevanju navedeni po posameznih večjih investicijah in virih: 
 
 

1. oprema telovadnice Podružnične šole Polica                          10.956 EUR 
* Fundacija za šport            10.956 EUR 

 

2. obnova telovadnice v OŠ LA Grosuplje          82.909 EUR 
* Fundacija za šport            40.000 EUR 

* Proračun RS             42.909 EUR 

 

3. osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici           33.434 EUR 
* Proračun RS-MGRT              6.687 EUR 

* Proračun RS-EU sredstva           26.747 EUR 

 

4. P+R                31.346 EUR 
* Proračun RS               4.702 EUR 

* Proračun RS-EU sredstva           26.644 EUR 

 

5. ureditev lokalne ceste Mlačevo-Žalna          171.768 EUR 
* Proračun RS-MGRT           171.768 EUR 

 

6. gasilska oprema             48.305 EUR  
* proračun RS-MORS                       48.305 EUR. 

 
 
 
 

6. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v 

upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev  
 
 
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, so se v letu 2018 v skupnem znesku zmanjšale v primerjavi z letom 
2017 za 411.072 EUR. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, so se zmanjšale v večini javnih zavodov, ker so 
bila v letu 2018 prenesena investicijska vlaganja v upravljanje v te zavode vrednostno manjša kot znesek 
amortizacije oz. popravka vrednosti, razen v OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer so se terjatve za sredstva  dana 
v upravljanje povečala zaradi večjih vlaganj v obnovo telovadnice pri matični šoli in sanacije stropa na 
dislocirani enoti Adamičeva. Manjše povečanje je bilo realizirano tudi v Glasbeni Šoli Grosuplje in Zavodu za 
Turizem Grosuplje.  
 
 
 
 
 
 
Posamezni prejemniki  sredstev v upravljanje so navedeni v spodnji tabeli: 
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JAVNI ZAVOD 
STANJE TERJATEV 
NA DAN 31.12.2017 

STANJE TERJATEV 
NA DAN 31.12.2018 

RAZLIKA 
 (2018-2017) 

Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje 

6.548.127  EUR 6.782.245  EUR 234.118 EUR 

Osnovna šola Brinje Grosuplje 4.994.291 EUR 4.753.960 EUR -240.331 EUR 

Osnovna šola Šmarje-Sap 3.108.888 EUR 2.978.371 EUR -130.517 EUR 

Glasbena šola Grosuplje 104.230 EUR 109.632 EUR 5.402 EUR 

Zdravstveni dom Grosuplje 5.746.090 EUR 5.579.519 EUR -166.571 EUR 

Vzgojno varstveni zavod Kekec 
Grosuplje 

2.920.344 EUR 2.854.724 EUR -65.620 EUR 

Mestna knjižnica Grosuplje 1.917.958 EUR 1.840.348 EUR -77.610 EUR 

Zavod za turizem Grosuplje 9.835 EUR               39.891 EUR 30.056 EUR 

SKUPAJ 25.349.763 EUR 25.349.763 EUR          -411.072 EUR 

 
 
 

7. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
 
Na dan 31.12.2018 je Občina Grosuplje v bilanci stanja izkazovala naslednje neporavnane kratkoročne 
terjatve: 
 

VRSTA TERJATVE 
STANJE TERJATEV 
NA DAN 31.12.2018 

Kratkoročne terjatve do kupcev 450.968 EUR 

Kratkoročne terjatve do NPU države in občine 115.347 EUR 

Kratkoročne terjatve iz financiranja 103 EUR 

Druge kratkoročne terjatve 769.486 EUR 

SKUPAJ 1.335.904 EUR 

 
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev po obsegu najbolj izstopajo terjatve iz naslova rednih najemnin 
komunalne infrastrukture za november in december 2018 v skupnem znesku 271.148 EUR, ki zapadejo v plačilo 
šele v letu 2019 in predstavljajo 60,13% vseh neplačanih terjatev do kupcev. 
Druge, po obsegu največje terjatve,  so terjatve  iz naslova odločb za urejanje  stavbnih zemljišč v višini 67.439 
EUR oz. 14,95% vseh terjatev, ki pa so se v letu 2018 znižale za 39.012 EUR oz. za 63,35%. 
Del zapadlih in neplačanih terjatev je že v postopku sodne izterjave, del jih je v pripravi dokumentacije za 
predložitev v sodno izterjavo, za ostali del pa so bili izstavljeni opomini.  
 
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna se v manjšem delu 
nanašajo na terjatve do državnega proračuna (15.905 EUR) in predstavljajo: terjatve do Zavoda RS za 
zaposlovanje in Upravne enote Grosuplje za stroške najemnine poslovnih prostorov in terjatve do Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za prevoze učencev na nevarnih šolskih poteh. 
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov občine so večinoma dejansko samo proti-vknjižba za sredstva 
na računih krajevnih skupnosti na dan 31.12.2018 (neporabljena sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto), 
manjši del pa se nanaša na terjatve do drugih občin za refundacijo stroškov Medobčinskega inšpektorata. 
 
Druge kratkoročne terjatve v pretežnem delu izkazujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, ki v 
skupnem znesku znašajo 769.486 EUR in vključujejo terjatve do fizičnih in pravnih oseb iz naslova nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, davka od premoženja (prostorov za počitek, plovnih objektov), davka na 
dediščine in darila, davka od prometa nepremičnin, pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ter taks od 
obremenjevanje voda in taks za smeti. Izterjavo plačila teh terjatev vodi FURS. 
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V okviru teh terjatev so  prikazane tudi terjatve za vstopni DDV in refundacije boleznin ZZZS, ki na dan 
31.12.2018 v skupnem znesku znašajo 4.097 EUR. 
 
 

8. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta  
 
Občina Grosuplje je na dan 31.12.2018 v bilanci stanja izkazovala naslednje neporavnane obveznosti: 
 

VRSTA OBVEZNOSTI 
STANJE OBVEZNOSTI 

NA DAN 31.12.2018 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 35.000 EUR 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 112.518 EUR 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 594.524 EUR 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 115.622 EUR 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 495.559 EUR 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 4.190 EUR 

SKUPAJ 1.357.413 EUR 

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine vključujejo obveznost za prejeto varščino za nakup 
poslovnega prostora na Taborski 3. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vključujejo obveznosti za čiste plače in nadomestila plač zaposlenih v 
občinski upravi in za družinske pomočnike, obveznosti za pripadajoče davke in prispevke ter druge obveznosti 
do zaposlenih, kot so prehrana in prevoz na delo. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo predvsem obveznosti do različnih dobaviteljev materiala in 
blaga ter izvajalcev raznih storitev in gradbenih del v skupnem znesku 594.524 EUR, vse z zapadlostjo v letu 
2019. Tudi ostali del neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na ne-zaračunano blago in storitve, kot so sredstva 
za delovanje občinskih zvez društev,  OO RKS, nakazila štipendij dijakom in študentom, subvencije stanarin, 
povračila stroškov za prevoze otrok s posebnimi potrebami, izplačila sejnin, avtorskih honorarjev ipd., zapade v 
plačilo šele v letu 2019.  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja vključujejo stanje obveznosti za plačilo izstopnega DDV-ja v višini 
26.885 EUR, nerazporejeni del davkov in prispevkov, ki jih DURS ni uspel do 31.12.2018 pravilno razporediti v 
višini 34.583 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve in neporabljeni del od države prejetih sredstev za vračilo 
telekomunikacijskih vlaganj (36.038 EUR), ki jih mora občina na podlagi določenega postopka prenesti na 
vlagatelje. Ker vsi postopki še niso zaključeni, bilanca stanja še vedno izkazuje stanje nerazporejenih sredstev. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN vključujejo obveznosti do neposrednih uporabnikov države in 
občin, predvsem do Mestne občine Ljubljana za predšolsko varstvo in obveznosti do posamezne krajevne 
skupnosti z območja Občine Grosuplje. Med kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN spadajo tudi 
obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države, kot so razni javni zavodi za varstvo starejših občanov 
ali občanov s posebnimi potrebami in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, kot so  javni zavodi, katerih 
ustanoviteljica je občina. Največji delež tovrstnih obveznosti odpade na posredne uporabnike občinskega 
proračuna Občine Grosuplje in drugih občin (302.266 EUR). Tudi med temi obveznosti ni neporavnanih na dan 
31.12.2018 zapadlih obveznosti. 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na obveznosti iz naslova obresti od najetih dolgoročnih 
kreditov, ki zapadejo v plačilo v januarju 2019. 
 
Občina Grosuplje je v letu 2018 poravnala vse obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 31.12.2018, razen 
obveznosti za plačilo računa, ki je zapadel v plačilo 31.12.2018 in je bil poravnan takoj po začetku leta 2019. 
Vse ostale neporavnane obveznosti z zapadlostjo po 31.12.2018, pa se v letu 2019 tekoče poravnavajo.  
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9. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide 
oziroma lahko  preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o 
blagovnih kreditih 

 
Občina Grosuplje na dan 31.12.2018 ni imela sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, niti ni imela najetih blagovnih kreditov. 
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 2      
2018

3

Veljavni Reb. 2        
2018

4

Realizacija            
2018

5

Indeks     
Real.18/

Reb.2 18

6

Indeks    
Real.18/      
Velj. 18

7

I.  S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 18.197.219 18.197.219 17.174.913 94 94   I.

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.463.901 17.463.901 16.475.170 94 94

DAVČNI PRIHODKI 13.049.143 13.049.143 12.592.824 97 9770

Davki na dohodek in dobiček 10.890.293 10.890.293 10.890.293 100 100700

Dohodnina 10.890.293 10.890.293 10.890.293 100 1007000

Dohodnina - odstopljeni viri občinam 10.890.293 10.890.293 10.890.293 100 100700020

Davki na premoženje 1.871.760 1.871.760 1.432.816 77 77703

Davki na nepremičnine 1.255.000 1.255.000 1.026.035 82 827030

Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 6.000 6.000 4.657 78 78703000

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 14.000 14.000 657 5 5703001

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0 0 8 0 0703002

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih
oseb

500.000 500.000 416.625 83 83703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih
oseb

730.000 730.000 599.542 82 82703004

Zamudne obresti iz nalsova nadomestila za uporabo
stav.zem.

5.000 5.000 4.544 91 91703005

Davki na premičnine 5.350 5.350 6.066 113 1137031

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 5.300 5.300 6.059 114 114703100

Zamudne obresti od davkov na premičnine 50 50 7 14 14703101

Davki na dediščine in darila 61.310 61.310 74.547 122 1227032

Davek na dediščine in darila 60.000 60.000 74.273 124 124703200

Zamudne obresti davkov občanov 1.310 1.310 273 21 21703201

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 550.100 550.100 326.169 59 597033

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 50.000 50.000 15.229 30 30703300

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 500.000 500.000 310.937 62 62703301

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 100 100 3 3 3703303

Domači davki na blago in storitve 287.060 287.060 269.141 94 94704

Davki na posebne storitve 10.000 10.000 10.726 107 1077044

Davek na dobitke od iger na srečo 10.000 10.000 10.726 107 107704403

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 277.060 277.060 258.414 93 937047

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda 210.000 210.000 188.017 90 90704700

Turistična taksa 20.000 20.000 32.876 164 164704704

Občinska taksa - od pravnih oseb 9.000 9.000 2.399 27 27704706

Občinska taksa - od fizičnih oseb 5.000 5.000 4.320 86 86704707

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 13.060 13.060 15.506 119 119704708

Okoljska dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov 20.000 20.000 15.296 76 76704719

Drugi davki 30 30 574 1.913 1.913706

Drugi davki 30 30 574 1.913 1.9137060

Drugi davki 30 30 574 1.913 1.913706099

NEDAVČNI  PRIHODKI 4.414.758 4.414.758 3.882.346 88 8871

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.345.799 2.345.799 2.198.675 94 94710

Prihodki od udeležbe na dobičku in divid. ter presežkov
prih. nad odh.

0 0 87 0 07100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 0 0 87 0 0710005

Prihodki od premoženja 2.345.799 2.345.799 2.198.588 94 947103

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 91.340 91.340 72.675 80 80710301

Prihodki od najemnin za stanovanja 32.000 32.000 29.745 93 93710302

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 27.02.2019 ob 15:31:17
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Ime poročila: last_bi_gen_s_0100
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 2      
2018

3

Veljavni Reb. 2        
2018

4

Realizacija            
2018

5

Indeks     
Real.18/

Reb.2 18

6

Indeks    
Real.18/      
Velj. 18

7

Prihodki od drugih najemnin 1.411.356 1.411.356 1.356.840 96 96710304

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 13.600 13.600 5.693 42 42710306

Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo 200.000 200.000 233.215 117 117710309

Prihodki od nadom. za dodel. služnostne pravice in ustvnov.
stavb. pravice

597.503 597.503 495.057 83 83710313

Drugi prihodki od premoženja 0 0 5.363 0 0710399

Takse in pristojbine 14.000 14.000 8.655 62 62711

Upravne in druge takse in pristojbine 14.000 14.000 8.655 62 627111

Upravne in druge takse in prist. (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz
ZUT)

14.000 14.000 8.655 62 62711100

Denarne kazni 163.300 163.300 144.396 88 88712

Denarne kazni 163.300 163.300 144.396 88 887120

Globe za prekrške 150.000 150.000 129.093 86 86712001

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 12.000 12.000 15.153 126 126712007

Povprečnine oz. sodne takse ter drugi str. na podlagi zakona
o prekrških

1.300 1.300 150 12 12712008

Prihodki od prodaje blaga in storitev 362.950 362.950 358.768 99 99713

Prihodki od prodaje blaga in storitev 362.950 362.950 358.768 99 997130

Prihodki od prodaje blaga in storitve 308.950 308.950 310.842 101 101713000

Prihodki od počitniške dejavnosti 14.000 14.000 12.535 90 90713003

Drugi prihodki od prodaje 0 0 35.308 0 0713099

Drugi nedavčni prihodki 1.528.709 1.528.709 1.171.852 77 77714

Drugi nedavčni prihodki 1.528.709 1.528.709 1.171.852 77 777141

Drugi nedavčni prihodki 44.810 44.810 54.805 122 122714100

Prihodki od komunalnih prispevkov 1.457.239 1.457.239 1.081.042 74 74714105

Prispevki in doplačila obč. za izvaj. določenih prog.tek.zanč. 19.000 19.000 28.891 152 152714106

Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj 4.500 4.500 1.076 24 24714120

Drugi izredni nedavčni prihodki 3.160 3.160 6.038 191 191714199

KAPITALSKI PRIHODKI 127.300 127.300 162.119 127 12772

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 902 0 0720

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredme. dolg.
sredstev

127.300 127.300 161.217 127 127722

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 47.300 47.300 59.573 126 1267220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 46.000 46.000 58.361 127 127722000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.000 80.000 101.645 127 1277221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.000 80.000 101.645 127 127722100

TRANSFERNI PRIHODKI 606.018 606.018 535.864 88 8874

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 464.550 464.550 482.473 104 104740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 462.450 462.450 480.364 104 1047400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 298.950 298.950 324.885 109 109740001

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo

163.500 163.500 155.479 95 95740004

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.100 2.100 2.109 100 1007401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.100 2.100 2.109 100 100740101

Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. Evropske
unije

141.468 141.468 53.391 38 38741

Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za
izvaj. skupne kmet. politike

94.468 94.468 0 0 07411

Prejta sred. iz državnega pror. iz sred. prorač. EU za izvaj.
skupne kmet. politike

94.468 94.468 0 0 0741100
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Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU za
strukt. politiko

0 0 26.747 0 07412

Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz
kohez. sklada

47.000 47.000 26.644 57 577413

Prejeta sred. iz državnega pror. iz sred. pror. EU iz kohez.
sklada

47.000 47.000 0 0 0741300

Prejeta sred.iz državnega prorač.iz koh.sklada EU 0 0 26.644 0 0741301

PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 0 0 1.760 0 078

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih
in drugih programov EU

0 0 1.760 0 0784

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

0 0 1.760 0 07843

Druga prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Varnost
in državljanstvo za obdobje 2014-2020

0 0 1.760 0 07843180

II.  S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 20.198.009 20.198.009 16.743.224 83 83   II.

TEKOČI ODHODKI 5.441.110 5.537.862 4.460.919 82 8140

Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.220.890 1.225.437 1.087.223 89 89400

Plače in dodatki 1.053.290 1.049.490 943.366 90 904000

Osnovne plače 989.790 985.940 894.989 90 91400000

Splošni dodatki 56.400 56.450 46.174 82 82400001

Dodatki za delo v posebnih pogojih 2.600 2.600 385 15 15400002

Drugi dodatki 4.500 4.500 1.818 40 40400004

Regres za letni dopust 40.700 41.000 36.110 89 884001

Regres za letni dopust 40.700 41.000 36.110 89 88400100

Povračila in nadomestila 83.600 84.547 68.500 82 814002

Povračilo stroškov prehrane med delom 43.200 42.617 32.650 76 77400202

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 40.400 41.930 35.850 89 85400203

Sredstva za delovno uspešnost 18.500 23.700 21.773 118 924003

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela

18.500 23.700 21.773 118 92400302

Sredstva za nadurno delo 17.900 19.800 16.753 94 854004

Sredstva za nadurno delo 17.900 19.800 16.753 94 85400400

Drugi izdatki zaposlenim 6.900 6.900 722 10 104009

Jubilejne nagrade 3.000 3.000 722 24 24400900

Solidarnostne pomoči 2.000 2.000 0 0 0400902

Drugi izdatki zaposlenim 1.900 1.900 0 0 0400999

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 189.498 190.801 176.021 93 92401

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 93.700 94.340 88.608 95 944010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 93.700 94.340 88.608 95 94401001

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 75.890 76.400 70.986 94 934011

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 69.500 69.970 65.680 95 94401100

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 6.390 6.430 5.306 83 83401101

Prispevek za zaposlovanje 758 781 725 96 934012

Prispevek za zaposlovanje 758 781 725 96 93401200

Prispevek za starševsko varstvo 1.450 1.460 877 60 604013

Prispevek za starševsko varstvo 1.450 1.460 877 60 60401300

Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl.
ZKDPZJU

17.700 17.820 14.825 84 834015

Premije kolek. dod. pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 17.700 17.820 14.825 84 83401500
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Izdatki za blago in storitve 3.807.322 3.908.921 3.133.826 82 80402

Pisarniški in splošni material in storitve 317.435 322.774 207.718 65 644020

Pisarniški material in storitve 47.068 47.016 18.463 39 39402000

Čistilni material in storitve 36.077 37.039 27.820 77 75402001

Storitve varovanja zgradb in prostorov 13.820 14.340 8.668 63 60402002

Založniške in tiskarske storitve 56.496 59.097 43.582 77 74402003

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.500 3.150 804 23 26402004

Stroški prevajalskih storitev 630 630 49 8 8402005

Stroški oglaševalskih storitev 38.290 38.351 28.913 76 75402006

Računalniške storitve 50 50 0 0 0402007

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 43.850 43.850 32.861 75 75402008

Izdatki za reprezentaco 55.041 56.636 33.235 60 59402009

Hrana, stortitve menz in restavracij 8.690 8.522 6.561 76 77402010

Drugi splošni material in storitve 13.923 14.093 6.764 49 48402099

Posebni materiali in storitve 210.293 213.821 134.637 64 634021

Uniforme in službena obleka 4.000 4.180 4.173 104 100402100

Drobno orodje in naprave 24.897 23.512 18.319 74 78402108

Zdravniški pregledi zaposlenih in durgih upravičencev 1.020 1.020 786 77 77402111

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne
storitve

58.378 58.416 24.271 42 42402113

Drugi posebni material in storitve 121.998 126.693 87.088 71 69402199

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 415.962 421.494 359.127 86 854022

Električna energija 177.606 180.926 165.078 93 91402200

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 83.980 83.974 73.504 88 88402201

Poraba druge energije 630 616 235 37 38402202

Voda in komunalne storitve 35.529 35.549 32.254 91 91402203

Odvoz smeti 12.657 14.634 11.225 89 77402204

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 24.535 25.080 21.954 89 88402205

Poštnina in kurirske storitve 55.175 54.665 31.976 58 58402206

Druge storitve komunikacij in komunale 25.850 26.050 22.902 89 88402299

Prevozni stroški in storitve 14.480 13.942 10.024 69 724023

Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.500 5.500 4.565 83 83402300

Vzdrževanj in popravila vozil 3.500 3.500 2.653 76 76402301

Pristojbine za registracijo vozil 1.100 1.100 795 72 72402304

Zavarovalne premije za motorna vozila 3.000 2.462 1.382 46 56402305

Stroški nakupa vinjet in urbane 780 780 629 81 81402306

Drugi prevozni in transportni stroški 600 600 0 0 0402399

Izdatki za službena potovanja 28.534 28.473 8.443 30 304024

Dnevnice za službena potovanja v državi 800 800 0 0 0402400

Hotelske in restavracijske storitve v državi 600 600 164 27 27402401

Stroški prevoza v državi 8.104 8.043 4.448 55 55402402

Dnevnice za službena potovanja v tujini 2.500 2.500 488 20 20402403

Hotelske in restavracijske storitve v tujini 5.000 5.000 0 0 0402404

Stroški prevoza v tujini 11.130 11.130 3.153 28 28402405

Drugi izdatki za službena potovanja 400 400 190 48 48402499

Tekoče vzdržavanje 1.934.668 1.939.873 1.761.625 91 914025

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 37.815 34.190 21.049 56 62402500
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Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 6.000 6.000 4.143 69 69402501

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 3.000 3.000 55 2 2402502

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.644.029 1.646.391 1.563.311 95 95402503

Zavarovalne premije za objekte 12.244 11.851 8.180 67 69402504

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.350 2.435 1.698 72 70402510

Tekoče vzdrževanje druge opreme 82.174 87.747 69.346 84 79402511

Zavarovalne premije za opremo 8.424 8.279 4.352 52 53402512

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 49.095 49.300 29.177 59 59402514

Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 3.129 2.273 478 15 21402515

Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 33.730 34.979 32.524 96 93402516

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 52.678 53.428 27.314 52 51402599

Najemnine in zakupnine 231.102 232.296 202.739 88 874026

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500 1.500 1.500 100 100402600

Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 3.500 3.500 2.988 85 85402602

Najemnine in zakupnine za druge objekte 121.590 121.590 117.862 97 97402603

Najem računalniške in druge opreme 3.810 3.810 2.350 62 62402604

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.388 2.389 1.600 67 67402605

Druga nadomestila za uporabo zemljišča 5.000 5.000 1.757 35 35402606

Najem programske računalniške opreme 10.300 10.300 7.769 75 75402607

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 83.014 83.055 66.913 81 81402699

Kazni in odškodnine 14.050 18.886 9.748 69 524027

Odškodnine zaradi sodnih postopkov 2.000 2.000 0 0 0402702

Druge odškodnine in kazni 12.050 16.886 9.748 81 58402799

Drugi operativni stroški 640.798 717.362 439.765 69 614029

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 24.205 23.205 9.692 40 42402900

Plačila avtorskih honorarjev 3.500 3.470 1.053 30 30402901

Plačila po pogodbah o delu 77.767 82.912 75.151 97 91402902

Plačila za delo preko študentskega servisa 27.141 23.677 20.516 76 87402903

Sejnine udeležencem odborov 70.268 70.207 51.169 73 73402905

Izdatki za storkovno izobraževanje zaposlenih 6.400 6.365 5.737 90 90402907

Stroški sodnih postopkov 2.000 2.000 0 0 0402909

Posebni davek na določene prejemke 10.961 10.778 8.799 80 82402912

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 15.104 15.175 10.434 69 69402920

Članiarine v domačih neprofitnih institucijah 20.450 20.450 19.938 97 97402922

Druge članarine 4.800 4.800 4.500 94 94402923

Plačila organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.275 1.275 901 71 71402930

Plačila bančnih storitev 700 700 528 75 75402931

Stroški povezani z zadolževanjem 1.000 1.000 150 15 15402932

Prisp. za vzpodb. zapos. inval. po ZZRZI 3.500 4.130 4.118 118 100402940

Dajatve na podlagi odmernih odločb DURS 5.140 5.140 869 17 17402944

Drugi operativni odhodki 365.387 440.878 225.010 62 51402999

Plačila domačih obresti 70.000 69.800 55.449 79 79403

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 70.000 69.800 55.449 79 794031

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 70.000 69.800 55.449 79 79403101

Rezerve 153.400 142.903 8.400 5 6409

Splošna proračunska rezervacija 145.000 134.503 0 0 04090

Splošna proračunska rezervacija 145.000 134.503 0 0 0409000
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Proračunska rezerva 8.400 8.400 8.400 100 1004091

Proračunska rezeva 8.400 8.400 8.400 100 100409100

TEKOČI TRANSFERI 7.294.792 7.295.362 6.798.162 93 9341

Subvencije 350.765 350.765 287.708 82 82410

Subvencije javnim podjetjem 303.700 303.700 261.832 86 864100

Subvenc. cen javnim podj. in drugim izvaj. gosp.jav.služb 303.700 303.700 261.832 86 86410000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 47.065 47.065 25.877 55 554102

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 47.065 47.065 25.877 55 55410299

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.688.100 4.680.094 4.496.008 96 96411

Družinski prejemki in starševska nadomestila 43.000 43.000 36.540 85 854111

Darilo ob rojstvu otroka 43.000 43.000 36.540 85 85411103

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.000 15.000 8.573 57 574112

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 15.000 15.000 8.573 57 57411299

Štipendije 80.500 80.500 74.300 92 924117

Druge štipendije 80.500 80.500 74.300 92 92411799

Drugi transferi posameznikom 4.549.600 4.541.594 4.376.596 96 964119

Regresiranj prevozov v šolo 395.000 395.000 361.085 91 91411900

Doplačila za šolo v naravi 7.600 7.600 7.600 100 100411902

Denarne nagrade in priznanja 1.300 1.300 1.038 80 80411908

Regresiranje oskrbe v domovih 402.000 402.000 342.912 85 85411909

Subvencioniranje stanarin 90.000 90.000 83.522 93 93411920

Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev 3.480.000 3.472.600 3.427.393 98 99411921

Izplačila družinskemu pomočniku 37.200 37.194 31.598 85 85411922

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 136.500 135.900 121.448 89 89411999

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 686.392 694.222 674.703 98 97412

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 686.392 694.222 674.703 98 974120

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 686.392 694.222 674.703 98 97412000

Drugi tekoči domači transferi 1.569.535 1.570.281 1.339.742 85 85413

Tekoči transferi občinam 9.300 9.300 8.769 94 944130

Sredstva, prenešena drugim občinam 500 500 0 0 0413003

Sredstva, prenešena ožjim delom občin 8.800 8.800 8.769 100 100413004

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 155.000 155.000 139.578 90 904131

Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar. oseb, ki ga plač.občine 155.000 155.000 139.578 90 90413105

Tekoči transferi v javne sklade 100 100 0 0 04132

Tekoči transferi v javne sklade 100 100 0 0 0413200

Tekoči transferi v javne zavode 1.380.735 1.380.397 1.173.664 85 854133

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd.
zaposl.

468.940 468.860 411.004 88 88413300

Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke
delodajalcev

73.462 73.472 52.034 71 71413301

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

833.432 833.094 706.084 85 85413302

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav. 4.901 4.971 4.541 93 91413310

Tekoča plačila drugim izvaj.jav.služb, niso pror.upor. 24.400 25.484 17.732 73 704135

Tekoča plačila drugim izvaj.služb, niso pror.upor. 24.400 25.484 17.732 73 70413500

INVESTICIJSKI ODHODKI 7.088.207 6.955.443 5.104.458 72 7342

Nakup in gradnja osnovih sredstev 7.088.207 6.955.443 5.104.458 72 73420

Nakup zgradb in prostorov 584.504 584.504 584.503 100 1004200

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 27.02.2019 ob 15:31:19

Podjetje: OBČINA GROSUPLJE
Ime poročila: last_bi_gen_s_0100
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 2      
2018

3

Veljavni Reb. 2        
2018

4

Realizacija            
2018

5

Indeks     
Real.18/

Reb.2 18

6

Indeks    
Real.18/      
Velj. 18

7

Nakup poslovnih stavb 584.504 584.504 584.503 100 100420000

Nakup prevoznih sredstev 18.000 18.000 17.990 100 1004201

Nakup avtomobilov 18.000 18.000 17.990 100 100420101

Nakup opreme 119.546 118.430 72.232 60 614202

Nakup pisarniškega pohištva 9.030 14.940 8.326 92 56420200

Nakup pisarniške opreme 3.500 1.000 0 0 0420201

Nakup računalnikov in programske opreme 21.778 19.639 15.294 70 78420202

Nakup drugega pohištva 1.300 1.300 0 0 0420204

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 1.858 1.858 1.735 93 93420223

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 3.100 3.100 186 6 6420224

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.300 3.300 2.738 83 83420225

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 240 240 239 100 100420230

Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 4.605 4.605 2.757 60 60420238

Nakup avdiovizualne opreme 9.950 9.950 5.711 57 57420239

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 3.700 4.528 3.730 101 82420241

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča 0 2.684 2.684 0 100420245

Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme 600 600 0 0 0420248

Nakup druge opreme in napljav 55.585 49.686 28.833 52 58420299

Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 6.000 3.701 62 624203

Nakup drugih osnovnih sredstev 6.000 6.000 3.701 62 62420300

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.095.258 2.964.405 2.459.879 79 834204

Priprava zemljišča 45.900 45.900 45.677 100 100420400

Novogradnje 1.950.900 1.828.286 1.370.781 70 75420401

Rekonstrukcije in adaptacije 1.098.458 1.090.219 1.043.421 95 96420402

Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.489.145 1.473.992 1.084.126 73 744205

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 268.727 259.162 185.017 69 71420500

Obnove 1.220.418 1.214.830 899.109 74 74420501

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 304.000 300.257 199.925 66 674206

Nakup zemljišč 304.000 300.257 199.925 66 67420600

Nakup nematerialnega premoženja 3.525 5.464 3.594 102 664207

Nakup licenčne programske opreme 3.525 5.464 3.594 102 66420703

Študije o izvedljivosti projektov in projektna
dokumentacija

1.468.229 1.484.391 678.508 46 464208

Študije o izvedljivosti projekta 149.300 149.355 28.568 19 19420800

Investicijski nadzor 85.072 88.379 49.570 58 56420801

Investicijski inženiring 40.828 31.728 20.879 51 66420802

Načrti in druga projektna dokumentacija 936.121 961.457 471.077 50 49420804

Plačila drugih storitev in dokumentacije 256.908 253.472 108.415 42 43420899

INVESTICIJSKI TRANSFERI 373.900 409.342 379.685 102 9343

Investicijski transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso
prorač.upor.

197.000 198.098 178.532 91 90431

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

151.500 152.598 142.260 94 934310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 151.500 152.598 142.260 94 93431000

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 45.500 45.500 36.272 80 804314

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 45.500 45.500 36.272 80 80431400

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 176.900 211.244 201.153 114 95432

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 500 500 0 0 04321

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 27.02.2019 ob 15:31:19

Podjetje: OBČINA GROSUPLJE
Ime poročila: last_bi_gen_s_0100
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 2      
2018

3

Veljavni Reb. 2        
2018

4

Realizacija            
2018

5

Indeks     
Real.18/

Reb.2 18

6

Indeks    
Real.18/      
Velj. 18

7

Investicijski transferi javnim agencijam 500 500 0 0 0432101

Investicijski transferi javnim zavodom 176.400 210.744 201.153 114 954323

Investicijski transferi javnim zavodom 176.400 210.744 201.153 114 95432300

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ  - (I. -… -2.000.790 -2.000.790 431.689 -22 -22III.

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK /PRIMANJ.- (I.-7102) - (II… -1.930.790 -1.930.990 487.138 -25 -25III/1.

III/2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJ.- (70+71) - (40+41) 4.727.999 4.630.677 5.216.089 110 113III/2.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 27.02.2019 ob 15:31:19

Podjetje: OBČINA GROSUPLJE
Ime poročila: last_bi_gen_s_0100
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 1      
2018

3

Veljavni Reb.1         
2018

4

Realizacija          
2018

5

Indeks                
Real.18/ 

Reb.1.18

6

Indeks             
Real.18/  

Velj.18

7

IV. PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DEL.… 0 0 0 0 0  IV.

PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PROD. KAP. DELEŽEV 0 0 0 0 075

Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 0 0750

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov

0 0 0 0 07500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zaseb. -
dolg.pos.

0 0 0 0 0750001

Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0752

Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 07520

Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 0 0 0 0752000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH… 0 0 0 0 0V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0 0 0 0 044

Dana posojila 0 0 0 0 0440

Povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 0 0441

VI. PREJ. MIN. DANA POS.IN SPREM. KAPITAL.… 0 0 0 0 0   VI.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 26.02.2019 ob 14:45:43

Podjetje: OBČINA GROSUPLJE
Ime poročila: last_bi_gen_s_0097
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2018

C. RAČUN FINANCIRANJA

Od januar 2018
Do december 2018

Postavka

1

Opis

2

Rebalans 2      
2018

3

Veljavni Reb. 2        
2018

4

Realizacija            
2018

5

Indeks     
Real.18/

Reb.2 18

6

Indeks    
Real.18/      
Velj. 18

7

VII. ZADOLŽEVANJE  (500+501) 1.672.206 1.672.206 0 0 0   VII.

ZADOLŽEVANJE 1.672.206 1.672.206 0 0 050

Domače zadolževanje 1.672.206 1.672.206 0 0 0500

Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.500.000 1.500.000 0 0 05001

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni 1.500.000 1.500.000 0 0 0500101

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 172.206 172.206 0 0 05003

Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni kredit 172.206 172.206 0 0 0500307

VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550+551) 783.350 783.350 708.141 90 90  VIII.

ODPLAČILA DOLGA 783.350 783.350 708.141 90 9055

Odplačil domačega dolga 783.350 783.350 708.141 90 90550

Odplačila kreditov poslovnim bankam 765.200 765.200 689.995 90 905501

Odplačila kreditov poslovnim bankam  - dolgoročni 765.200 765.200 689.995 90 90550101

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 18.150 18.150 18.146 100 1005503

IX. SPREM. STANJA SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) -1.111.934 -1.111.934 -276.452 25 25   IX.

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII - VIII) 888.856 888.856 -708.141 -80 -80   X.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 2.000.790 2.000.790 -431.689 -22 -22   XI.

XII. STANJE SRED.V NA RAČ. DNE 31.12. PRETEK.… 1.111.934 1.111.934 835.483 75 75900900

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 27.02.2019 ob 15:40:01

Podjetje: OBČINA GROSUPLJE
Ime poročila: last_bi_gen_s_0100
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Občinski svet

320.954 320.954 226.325 7101 Občinski svet

189.514 189.514 124.439 6601 POLITIČNI SISTEM

189.514 189.514 124.439 660101 Politični sistem

119.914 119.914 94.402 7901019001 Dejavnost občinskega sveta

27.000 27.000 16.731 620101001 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

27.000 27.000 16.731 62402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

13.090 13.090 7.536 580101002 Stroški sej občin. sveta, odborov in komisij

2.500 2.500 970 39402009 Izdatki za reprezentanco

100 400 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

190 190 190 100402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

1.200 900 602 67402902 Plačila po podjemnih pogodbah

8.500 8.500 5.637 66402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

450 450 137 30402912 Posebni davek na določene prejemke

150 150 0 0402999 Drugi operativni odhodki

65.024 65.024 65.024 1000101009 Financiranje političnih strank

65.024 65.024 65.024 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

14.800 14.800 5.111 350101010 Financiranje svetniških skupin

3.200 3.200 1.950 61402000 Pisarniški material in storitve

300 300 0 0402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

500 650 512 79402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

50 50 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

50 50 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

50 50 0 0402108 Drobni inventar

100 100 0 0402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

800 800 430 54402206 Poštnina in kurirske storitve

100 100 0 0402402 Stroški prevoza v državi

400 400 0 0402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

600 600 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

400 400 18 5402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

200 200 0 0402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

200 200 0 0402902 Plačila po podjemnih pogodbah

100 100 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

50 50 0 0402912 Posebni davek na določene prejemke

800 800 0 0402999 Drugi operativni odhodki

3.100 2.950 0 0420202 Nakup strojne računalniške opreme

500 500 186 37420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

2.000 2.000 1.680 84420238 Nakup telekomunikacijske opreme

500 500 0 0420239 Nakup avdiovizualne opreme

400 400 60 15420299 Nakup druge opreme in napeljav

400 400 275 69420703 Nakup licenčne programske opreme

69.600 69.600 30.037 4301019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

9.200 9.200 8.886 970101004 Nadomestila članom občinske volilne komisije

9.200 9.200 8.886 97402902 Plačila po podjemnih pogodbah

25.000 25.000 7.216 290101005 Materialni stroški volitev

5.150 5.150 1.574 31402000 Pisarniški material in storitve

7.000 7.000 4.506 64402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

1.500 1.500 122 8402009 Izdatki za reprezentanco

800 800 732 92402108 Drobni inventar

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:55

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Občinski svet

9.000 9.000 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

1.000 1.000 282 28402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

500 500 0 0402902 Plačila po podjemnih pogodbah

50 50 0 0402999 Drugi operativni odhodki

12.000 12.000 8.336 690101006 Nadomestila članom volilnih odborov

12.000 12.000 8.336 69402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

1.400 1.400 0 00101007 Stroški tehničnih opravil za izvedbo volitev

1.200 1.200 0 0402902 Plačila po podjemnih pogodbah

200 200 0 0402999 Drugi operativni odhodki

7.000 7.000 0 00101008 Delna povrnitev stroškov volilne kampanije

7.000 7.000 0 0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

15.000 15.000 5.599 370101013 Volitve romskega svetnika

0 50 45 90402099 Drugi splošni material in storitve

0 5.600 5.554 99402902 Plačila po podjemnih pogodbah

15.000 9.350 0 0402999 Drugi operativni odhodki

15.440 15.440 9.682 6304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

6.440 6.440 5.858 910401 Kadrovska uprava

6.440 6.440 5.858 9104019001 Vodenje kadrovskih zadev

6.440 6.440 5.858 910104001 Nagrade po občinskem odloku

100 100 0 0402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

2.940 2.940 2.940 100402010 Hrana, storitve menz in restavracij

45 45 45 100402099 Drugi splošni material in storitve

455 455 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.900 2.900 2.873 99402999 Drugi operativni odhodki

9.000 9.000 3.825 430403 Druge skupne administrativne službe

9.000 9.000 3.825 4304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.000 9.000 3.825 430104002 Stroški objav občinskih predpisov

9.000 9.000 3.825 43402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

14.500 14.500 7.811 5406 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.500 14.500 7.811 540601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne…

3.500 3.500 3.088 8806019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.500 3.500 3.088 880106001 Članarine v organih lokalne samouprave v državi

3.500 3.500 3.088 88402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

11.000 11.000 4.723 4306019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

11.000 11.000 4.723 430106002 Sofinanc.razv.prog. v RRA LUR in ostalih proj.v EU

5.000 5.000 4.723 94402999 Drugi operativni odhodki

500 500 0 0432101 Investicijski transferi javnim agencijam

5.500 5.500 0 0432300 Investicijski transfer javnim zavodom

100 100 0 016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

100 100 0 01602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

100 100 0 016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

100 100 0 00116001 Stroški poimenovanja naselij in ulic

100 100 0 0402999 Drugi operativni odhodki

101.400 101.400 84.393 8318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

101.400 101.400 84.393 831803 Programi v kulturi

101.400 101.400 84.393 8318039004 Mediji in avdiovizualna kultura

25.000 25.000 22.930 920118001 Stroški objav v medijih

25.000 25.000 22.930 92402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:55

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Občinski svet

900 900 700 780118003 Stroški objav v drugih medijih

900 900 700 78402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

75.500 75.500 60.762 800118004 Stroški občinskega časopisa

38.000 38.000 33.587 88402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

20.000 20.000 12.084 60402206 Poštnina in kurirske storitve

2.000 2.000 1.053 53402901 Plačila avtorskih honorarjev

12.500 12.500 11.427 91402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.000 3.000 2.612 87402912 Posebni davek na določene prejemke

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:55

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Nadzorni odbor

7.200 7.200 2.451 3402 Nadzorni odbor

7.200 7.200 2.451 3402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.200 7.200 2.451 340203 Fiskalni nadzor

7.200 7.200 2.451 3402039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.700 3.700 2.451 660202001 Nadomestila članom nadzornega odbora

200 200 0 0402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

3.500 3.500 2.451 70402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.500 3.500 0 00202002 Stroški revizij

3.500 3.500 0 0402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:55

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Župan

69.930 69.930 51.627 7403 Župan

50.200 50.170 33.647 6701 POLITIČNI SISTEM

50.200 50.170 33.647 670101 Politični sistem

50.200 50.170 33.647 6701019003 Dejavnost župana in podžupanov

26.670 26.640 11.432 430301003 Stroški reprezentance

25.870 25.870 11.142 43402009 Izdatki za reprezentanco

300 270 0 0402901 Plačila avtorskih honorarjev

500 500 290 58402999 Drugi operativni odhodki

23.530 23.530 22.215 940301004 Nadom.za nepoklicno opravlj. funkcije župana

23.530 23.530 22.215 94402902 Plačila po podjemnih pogodbah

19.730 19.760 17.980 9104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

19.730 19.760 17.980 910403 Druge skupne administrativne službe

19.730 19.760 17.980 9104039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

19.730 19.760 17.980 910304001 Stroški za pokrovitelj. in prireditve občine

430 430 0 0402005 Stroški prevajalskih storitev

500 500 150 30402999 Drugi operativni odhodki

200 200 0 0410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

600 600 600 100411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17.200 17.230 17.230 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

500 500 0 0413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

300 300 0 0431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za splošne zadeve

1.624.200 1.624.200 1.370.980 8404 Urad za splošne zadeve

1.200 1.200 1.200 10003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1.200 1.200 1.200 1000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.200 1.200 1.200 10003029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.200 1.200 1.200 1000403001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.200 1.200 1.200 100402921 Članarine v mednarodnih organizacijah

25.150 25.150 9.510 3804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

25.150 25.150 9.510 380403 Druge skupne administrativne službe

25.150 25.150 9.510 3804039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

21.150 21.150 9.510 450404001 Urejanje obč. premož.(str.izvr.,not.odv., dr.str.)

800 800 732 92402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

150 150 0 0402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

300 300 0 0402901 Plačila avtorskih honorarjev

2.000 2.000 0 0402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih

12.300 12.300 8.041 65402920 Sodni stroški, stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi

5.000 5.000 737 15402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS

400 400 0 0402999 Drugi operativni odhodki

200 200 0 0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4.000 4.000 0 00404002 Odškodnine na podlagi sodb

2.000 2.000 0 0402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

2.000 2.000 0 0402799 Druge odškodnine in kazni

1.378.880 1.378.880 1.162.473 8406 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.378.880 1.378.880 1.162.473 840603 Dejavnost občinske uprave

1.269.530 1.269.310 1.081.234 8506039001 Administracija občinske uprave

1.079.380 1.079.380 988.932 920406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki

761.000 755.170 696.977 92400000 Osnovne plače

47.500 47.500 40.590 85400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

100 100 0 0400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

2.000 2.000 1.383 69400004 Drugi dodatki

29.300 29.300 27.401 94400100 Regres za letni dopust

32.500 31.597 24.887 79400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

25.800 26.690 26.688 100400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

14.000 19.200 18.797 98400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega rednih del

12.000 12.000 10.255 85400400 Sredstva za nadurno delo

2.500 2.500 433 17400900 Jubilejne nagrade

2.000 2.000 0 0400902 Solidarnostne pomoči

1.900 1.900 0 0400999 Drugi izdatki zaposlenim

72.000 72.000 69.034 96401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

53.200 53.200 51.171 96401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

4.900 4.900 4.134 84401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

580 593 592 100401200 Prispevek za zaposlovanje

1.100 1.100 656 60401300 Prispevek za starševsko varstvo

13.500 13.500 11.817 88401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - ZKDPZJU

3.500 4.130 4.118 100402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

149.550 149.550 78.312 520406003 Materialni stroški delovanja občinske uprave

25.000 25.000 5.758 23402000 Pisarniški material in storitve

3.500 3.500 2.378 68402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

800 800 292 37402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za splošne zadeve

200 200 49 25402005 Stroški prevajalskih storitev

300 300 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

6.000 6.000 0 0402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

10.000 10.000 6.385 64402099 Drugi splošni material in storitve

600 600 573 96402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

1.500 1.500 420 28402199 Drugi posebni materiali in storitve

13.500 13.500 12.180 90402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

12.000 12.000 7.751 65402206 Poštnina in kurirske storitve

500 500 0 0402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

500 500 164 33402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

7.000 7.000 4.179 60402402 Stroški prevoza v državi

2.000 2.000 229 11402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

4.000 4.000 0 0402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

4.000 4.000 1.725 43402405 Stroški prevoza v tujini

300 300 190 63402499 Drugi izdatki za službena potovanja

1.500 1.500 960 64402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

50 50 0 0402799 Druge odškodnine in kazni

11.800 11.800 2.467 21402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

100 100 0 0402901 Plačila avtorskih honorarjev

200 200 75 38402902 Plačila po podjemnih pogodbah

21.000 21.000 18.613 89402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

1.850 1.850 1.442 78402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

50 50 17 34402912 Posebni davek na določene prejemke

20.000 20.000 11.429 57402999 Drugi operativni odhodki

1.300 1.300 1.038 80411908 Denarne nagrade in priznanja

7.225 7.005 2.317 330406011 Počitniška dejavnost - Kranjska Gora

1.000 1.000 306 31402001 Čistilni material in storitve

500 280 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

300 300 0 0402108 Drobni inventar

100 100 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

750 750 406 54402200 Električna energija

600 600 504 84402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

50 50 0 0402202 Poraba druge energije

200 200 177 89402203 Voda in komunalne storitve

75 75 70 93402204 Odvoz smeti

1.500 1.500 55 4402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

100 100 57 57402504 Zavarovalne premije za objekte

250 250 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

100 100 22 22402512 Zavarovalne premije za opremo

150 150 3 2402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

150 150 127 85402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

600 600 385 64402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

550 550 140 25402999 Drugi operativni odhodki

100 100 0 0420204 Nakup drugega pohištva

150 150 65 43420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18.375 18.375 11.673 640406012 Počitniška dejavnost - Čateške toplice

500 651 10 2402001 Čistilni material in storitve

317 150 22 15402099 Drugi splošni material in storitve

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:55

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300

- 7 -

 GRAD d.d.



OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za splošne zadeve

300 300 0 0402108 Drobni inventar

100 100 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.000 1.000 699 70402200 Električna energija

300 300 0 0402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

50 66 66 100402202 Poraba druge energije

50 50 0 0402203 Voda in komunalne storitve

50 50 0 0402204 Odvoz smeti

1.500 1.500 0 0402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

50 50 20 40402504 Zavarovalne premije za objekte

250 250 13 5402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

75 75 22 29402512 Zavarovalne premije za opremo

155 155 126 81402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

12.000 12.000 10.590 88402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

150 150 0 0402999 Drugi operativni odhodki

1.200 1.200 0 0420204 Nakup drugega pohištva

128 128 105 82420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

50 50 0 0420239 Nakup avdiovizualne opreme

150 150 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

15.000 15.000 0 00406013 Hramba E-dokumentov

15.000 15.000 0 0402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

109.350 109.570 81.240 7406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

23.600 23.820 14.737 620406009 Investicije v računalniško in drugo opremo

200 200 0 0402108 Drobni inventar

100 100 0 0402999 Drugi operativni odhodki

675 675 0 0420200 Nakup pisarniškega pohištva

500 500 0 0420201 Nakup pisarniške opreme

12.000 10.061 9.467 94420202 Nakup strojne računalniške opreme

100 100 0 0420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

1.200 1.200 0 0420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

1.000 1.000 296 30420238 Nakup telekomunikacijske opreme

1.000 1.000 0 0420239 Nakup avdiovizualne opreme

1.000 1.000 0 0420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme

1.500 1.720 1.710 99420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.325 3.264 3.264 100420703 Nakup licenčne programske opreme

3.000 3.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

85.750 85.750 66.502 780406010 Tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter vozil

1.500 1.500 863 58402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.500 1.500 735 49402301 Vzdrževanje in popravila vozil

500 500 355 71402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.500 962 538 56402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

350 350 298 85402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

1.600 1.685 1.682 100402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

500 500 168 34402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

800 800 367 46402512 Zavarovalne premije za opremo

22.540 22.540 19.620 87402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

1.000 1.000 0 0402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

16.460 17.709 16.925 96402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

3.500 1.894 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za splošne zadeve

500 500 141 28402604 Najem računalniške  opreme

4.500 4.500 2.499 56402607 Najem programske računalniške opreme

0 810 0 0402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov

28.000 28.000 22.311 80402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

1.000 1.000 0 0402999 Drugi operativni odhodki

194.470 194.470 176.093 9107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

194.470 194.470 176.093 910703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.850 4.850 671 1407039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.900 3.900 671 170407001 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja

100 100 0 0402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

200 200 0 0402009 Izdatki za reprezentanco

150 150 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

200 200 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.500 1.500 671 45402200 Električna energija

200 200 0 0402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

200 200 0 0402402 Stroški prevoza v državi

200 200 0 0402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

200 200 0 0402902 Plačila po podjemnih pogodbah

600 600 0 0402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

150 150 0 0402912 Posebni davek na določene prejemke

200 200 0 0402999 Drugi operativni odhodki

950 950 0 00407003 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ

100 100 0 0402108 Drobni inventar

200 200 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

250 250 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

100 100 0 0420200 Nakup pisarniškega pohištva

300 300 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

189.620 189.620 175.422 9307039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

23.760 23.760 21.780 920407004 Sredstva za redno dejavnost OGZ

23.760 23.760 21.780 92412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

20.160 20.160 18.480 920407005 Sredstva za redno dejavnost GD

20.160 20.160 18.480 92412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

50.000 50.000 39.962 800407006 Poraba požarne takse

50.000 50.000 39.962 80431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam

46.000 46.000 46.000 1000407007 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme

46.000 46.000 46.000 100431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam

45.200 45.200 45.200 1000407008 Investicije in nakup gasilske opreme

45.200 45.200 45.200 100431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam

4.500 4.500 4.000 890407009 Zavarovanje operativne gasilske ekipe

500 500 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4.000 4.000 4.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

24.500 24.500 21.704 8913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

24.500 24.500 21.704 891306 Telekomunikacije in pošta

24.500 24.500 21.704 8913069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

24.500 24.500 21.704 890413001 Javno internetno WiFi omrežje

24.000 24.000 21.704 90402299 Druge storitve komunikacij in komunale

500 500 0 0420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

298.100 298.100 249.279 84040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

298.100 298.100 249.279 8406 LOKALNA SAMOUPRAVA

298.100 298.100 249.279 840603 Dejavnost občinske uprave

298.100 298.100 249.279 8406039001 Administracija občinske uprave

195.490 192.170 161.358 840400601 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki

134.090 130.770 114.016 87400000 Osnovne plače

6.200 6.200 3.960 64400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.500 1.500 385 26400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

900 900 435 48400004 Drugi dodatki

6.800 6.800 5.338 79400100 Regres za letni dopust

6.500 6.500 4.473 69400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

7.800 7.800 5.162 66400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

2.500 2.500 1.921 77400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega rednih del

3.000 3.000 2.781 93400400 Sredstva za nadurno delo

500 500 289 58400900 Jubilejne nagrade

12.500 12.500 11.495 92401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

9.500 9.500 8.520 90401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

900 900 688 76401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

100 100 78 78401200 Prispevek za zaposlovanje

200 200 130 65401300 Prispevek za starševsko varstvo

2.500 2.500 1.687 67401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - ZKDPZJU

70.610 70.820 58.535 830400602 Materialni stroški

8.000 8.000 4.598 57402000 Pisarniški material in storitve

50 50 0 0402009 Izdatki za reprezentanco

200 200 20 10402099 Drugi splošni material in storitve

4.000 4.180 4.173 100402100 Uniforme in službena obleka

300 300 213 71402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

1.000 820 403 49402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.500 1.900 1.596 84402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

12.000 11.600 11.422 98402206 Poštnina in kurirske storitve

4.000 4.000 3.702 93402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.000 2.000 1.918 96402301 Vzdrževanje in popravila vozil

600 600 440 73402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.500 1.500 844 56402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

350 350 331 95402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

100 100 0 0402402 Stroški prevoza v državi

100 0 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

8.000 7.950 6.003 76402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

50 200 191 96402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

4.000 4.000 3.385 85402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

300 300 167 56402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.510 1.510 604 40402604 Najem računalniške  opreme

100 100 0 0402607 Najem programske računalniške opreme

0 210 0 0402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov

17.300 17.300 15.889 92402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

300 300 160 53402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

1.500 1.500 1.344 90402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.500 1.500 1.082 72402920 Sodni stroški, stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

50 50 50 100402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

300 300 0 0402999 Drugi operativni odhodki

250 250 211 840400603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

250 250 211 84402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.400 3.400 3.032 890400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov

1.600 1.600 1.443 90402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

100 100 92 92402199 Drugi posebni materiali in storitve

700 750 706 94402200 Električna energija

800 750 628 84402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

150 150 118 79402203 Voda in komunalne storitve

50 50 45 90402204 Odvoz smeti

3.150 3.550 2.709 760400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

1.300 1.700 1.404 83402001 Čistilni material in storitve

800 790 551 70402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

50 50 45 90402504 Zavarovalne premije za objekte

500 510 508 100402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500 500 202 40402512 Zavarovalne premije za opremo

25.200 27.910 23.434 840400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje

18.000 18.000 17.990 100420101 Nakup avtomobilov

0 5.210 5.203 100420200 Nakup pisarniškega pohištva

2.500 0 0 0420201 Nakup pisarniške opreme

100 100 0 0420202 Nakup strojne računalniške opreme

600 600 0 0420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

1.000 1.000 207 21420238 Nakup telekomunikacijske opreme

1.600 1.600 0 0420239 Nakup avdiovizualne opreme

100 100 0 0420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme

500 500 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

800 800 33 4420703 Nakup licenčne programske opreme
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Medobčinski razvojni center

173.518 173.518 124.051 71041 Medobčinski razvojni center

173.518 173.518 124.051 7106 LOKALNA SAMOUPRAVA

173.518 173.518 124.051 710603 Dejavnost občinske uprave

173.518 173.518 124.051 7106039001 Administracija občinske uprave

139.018 139.018 111.060 800410601 Plače in drugi izdatki zaposlenim

94.700 93.800 79.901 85400000 Osnovne plače

2.700 2.700 1.594 59400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.000 1.000 0 0400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

1.600 1.600 0 0400004 Drugi dodatki

4.600 4.600 3.160 69400100 Regres za letni dopust

4.200 4.200 3.084 73400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

6.800 6.800 3.673 54400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

2.000 2.000 1.055 53400302 Sred. za del. usp. iz naslova poveč. obsega rednih del

2.900 3.800 3.365 89400400 Sredstva za nadurno delo

9.200 9.200 7.684 84401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

6.800 6.800 5.695 84401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

590 590 460 78401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

78 78 52 67401200 Prispevek za zaposlovanje

150 150 87 58401300 Prispevek za starševsko varstvo

1.700 1.700 1.249 73401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - ZKDPZJU

20.800 20.800 9.977 480410602 Materialni stroški

800 800 139 17402000 Pisarniški material in storitve

800 800 39 5402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

100 100 0 0402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

100 100 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

800 800 50 6402009 Izdatki za reprezentanco

150 150 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

50 50 0 0402108 Drobni inventar

120 120 0 0402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

500 500 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.800 1.800 1.497 83402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

200 200 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

80 80 0 0402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

100 100 0 0402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

100 100 0 0402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

500 500 190 38402402 Stroški prevoza v državi

500 500 259 52402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

1.000 1.000 0 0402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

1.300 1.300 449 35402405 Stroški prevoza v tujini

100 100 0 0402499 Drugi izdatki za službena potovanja

100 100 15 15402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

200 200 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500 500 245 49402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

300 300 0 0402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

2.800 2.800 2.257 81402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

200 200 111 56402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.800 1.800 1.606 89402604 Najem računalniške  opreme

400 400 0 0402607 Najem programske računalniške opreme
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Medobčinski razvojni center

0 132 0 0402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov

700 700 109 16402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

500 500 60 12402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

100 100 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

3.050 3.015 2.951 98402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.050 953 0 0402999 Drugi operativni odhodki

500 500 90 180410603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

500 500 90 18402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.500 3.500 1.506 430410604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov

1.400 1.400 920 66402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

100 100 8 8402199 Drugi posebni materiali in storitve

400 400 267 67402200 Električna energija

1.300 1.300 247 19402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

150 150 46 31402203 Voda in komunalne storitve

150 150 18 12402204 Odvoz smeti

3.650 3.650 1.226 340410605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

1.400 1.400 719 51402001 Čistilni material in storitve

850 850 167 20402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

100 100 35 35402504 Zavarovalne premije za objekte

1.000 1.000 156 16402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

300 300 149 50402512 Zavarovalne premije za opremo

6.050 6.050 191 30410606 Investicije in investicijsko vzdrževanje

300 300 0 0420200 Nakup pisarniškega pohištva

500 500 0 0420201 Nakup pisarniške opreme

500 500 0 0420202 Nakup strojne računalniške opreme

800 800 0 0420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

200 200 169 85420238 Nakup telekomunikacijske opreme

1.000 1.000 0 0420239 Nakup avdiovizualne opreme

200 200 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.550 1.550 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000 1.000 22 2420703 Nakup licenčne programske opreme
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

10.294.918 10.284.421 8.686.607 8405 Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

6.300 6.500 5.932 9102 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.300 6.500 5.932 910202 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 6.500 5.932 9102029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 6.500 5.932 910502001 Plačila str. plačilnega prom. in banč. stor.

1.150 1.150 843 73402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

700 700 528 75402931 Plačila bančnih storitev

4.450 4.650 4.562 98402999 Drugi operativni odhodki

199.790 196.690 146.976 7504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

199.790 196.690 146.976 750403 Druge skupne administrativne službe

8.200 8.200 7.094 8704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

8.200 8.200 7.094 870504013 Internet - Domača stran Občine Grosuplje

300 300 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

7.500 7.500 7.064 94402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

100 100 30 30402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

300 300 0 0402999 Drugi operativni odhodki

38.100 37.100 11.068 3004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

38.100 37.100 11.068 300504011 Občinske prireditve

4.200 4.200 295 7402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.500 1.500 0 0402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

1.000 1.000 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

2.100 2.100 1.060 50402010 Hrana, storitve menz in restavracij

6.000 6.000 548 9402199 Drugi posebni materiali in storitve

0 11 11 100402200 Električna energija

300 300 0 0402202 Poraba druge energije

300 300 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

300 300 0 0402399 Drugi prevozni in transportni stroški

6.500 5.489 400 7402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

500 500 0 0402901 Plačila avtorskih honorarjev

300 300 150 50402902 Plačila po podjemnih pogodbah

500 500 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

200 200 34 17402912 Posebni davek na določene prejemke

5.400 5.400 3.570 66402999 Drugi operativni odhodki

5.000 5.000 5.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4.000 4.000 0 0413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

153.490 151.390 128.814 8504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.000 2.000 1.290 650504002 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

2.000 2.000 1.290 65402199 Drugi posebni materiali in storitve

23.080 23.960 20.505 860504003 Obratovalni stroški poslovnih prostorov

1.000 1.000 651 65402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

100 100 13 13402199 Drugi posebni materiali in storitve

11.000 11.700 10.976 94402200 Električna energija

8.500 8.500 6.689 79402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000 2.180 1.771 81402203 Voda in komunalne storitve

480 480 404 84402204 Odvoz smeti

21.200 20.320 11.930 590504004 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

8.500 8.500 5.730 67402001 Čistilni material in storitve

7.500 6.620 4.009 61402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

100 100 77 77402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.400 2.400 1.560 65402504 Zavarovalne premije za objekte

2.500 2.500 387 15402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

200 200 167 84402512 Zavarovalne premije za opremo

3.600 3.600 3.198 890504012 Vzdrž. SN naprav v TP nizko napet. omrežja

3.600 3.600 3.198 89402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

9.250 9.550 8.322 870504015 Obratovalni stroški Družbenega doma Grosuplje

400 720 716 99402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.400 1.400 1.155 83402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.000 3.000 2.665 89402200 Električna energija

3.700 3.640 3.007 83402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

550 570 563 99402203 Voda in komunalne storitve

200 220 216 98402204 Odvoz smeti

16.410 16.010 11.594 720504016 Tekoče vzdrž. Družbe. doma Grosuplje

3.600 3.600 3.158 88402001 Čistilni material in storitve

50 50 8 16402108 Drobni inventar

7.400 7.100 4.454 63402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

400 400 269 67402504 Zavarovalne premije za objekte

4.000 4.000 3.041 76402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

360 360 238 66402512 Zavarovalne premije za opremo

600 500 427 85402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

11.200 11.200 10.059 900504017 Invest. in invest. vzdr. Družbenega doma Grosuplje

500 500 0 0420200 Nakup pisarniškega pohištva

5.800 5.800 5.711 98420239 Nakup avdiovizualne opreme

500 500 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

4.400 4.400 4.348 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

66.750 64.750 61.916 960504018 Investicije in investicijsko vzdr. poslovnih prostorov

45.900 45.900 45.677 100420400 Priprava zemljišča

0 380 376 99420401 Novogradnje

15.000 13.620 12.211 90420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

650 650 601 92420801 Investicijski nadzor

3.200 3.200 2.855 89420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000 1.000 197 20420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

85.785 86.935 64.749 7406 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.500 4.500 3.504 780601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne…

4.500 4.500 3.504 7806019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

500 500 0 00506001 Portal neprometnih vsebin LUR

500 500 0 0402999 Drugi operativni odhodki

4.000 4.000 3.504 880506003 Regionalna destinacijska organizacija RRA LUR

4.000 4.000 3.504 88402999 Drugi operativni odhodki

81.285 82.435 61.246 740603 Dejavnost občinske uprave

81.285 82.435 61.246 7406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

11.500 10.030 5.650 560506002 Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov Taborska
2

2.055 2.955 2.939 99420200 Nakup pisarniškega pohištva

500 500 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

7.945 3.845 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000 2.730 2.711 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

43.100 44.800 39.337 880506005 Obratovalni stroški upravnih prostorov Taborska 2
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

11.900 12.400 10.198 82402001 Čistilni material in storitve

1.600 1.800 1.618 90402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

500 500 0 0402108 Drobni inventar

8.500 9.500 8.625 91402200 Električna energija

14.500 14.500 13.487 93402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

3.500 3.500 3.155 90402203 Voda in komunalne storitve

2.500 2.500 2.207 88402204 Odvoz smeti

100 100 47 47402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

26.685 27.605 16.259 590506006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Taborska 2

15 15 11 73402099 Drugi splošni material in storitve

270 270 262 97402199 Drugi posebni materiali in storitve

13.000 10.570 7.721 73402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.200 2.200 1.010 46402504 Zavarovalne premije za objekte

4.100 7.300 5.033 69402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.400 2.190 725 33402512 Zavarovalne premije za opremo

3.500 3.500 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500 650 617 95402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

700 910 879 97402999 Drugi operativni odhodki

35.000 35.000 23.414 6710 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

35.000 35.000 23.414 671003 Aktivna politika zaposlovanja

35.000 35.000 23.414 6710039001 Povečanje zaposljivosti

35.000 35.000 23.414 670510001 Javna dela - plače delavcem

6.000 6.000 3.390 57412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

29.000 29.000 20.024 69413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

224.720 224.720 178.400 7911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

182.305 182.305 140.667 771102 Program reforme kmetijstva in živilstva

36.000 36.000 31.054 8611029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

36.000 36.000 31.054 860511023 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

36.000 36.000 31.054 86431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

6.320 6.320 6.193 9811029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

6.320 6.320 6.193 980511004 Sof. društev in krožkov s področja kmet.

6.320 6.320 6.193 98412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

139.985 139.985 103.419 7411029003 Zemljiške operacije

8.000 8.000 4.058 510511024 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč

8.000 8.000 4.058 51431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

3.000 3.000 720 240511028 Odškodnine na področju kmetijstva

3.000 3.000 720 24411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.500 1.500 1.464 980511030 Komasacija Mlačevo

1.500 1.500 1.464 98420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.485 1.485 439 300511032 Agromelioracije Mlačevo

1.485 1.485 439 30420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

126.000 126.000 96.738 770511034 Agromelioracija in komasacija Gatina

126.000 126.000 96.738 77420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

23.915 23.915 19.850 831103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.815 6.815 6.815 10011039001 Delovanje služb in javnih zavodov

6.815 6.815 6.815 1000511027 Zagotavljanje tehnične podpore

6.815 6.815 6.815 100402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

17.100 17.100 13.035 7611039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

14.700 14.700 10.980 750511017 Oskrba zapuščenih živali

14.700 14.700 10.980 75402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.400 2.400 2.055 860511031 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali

2.400 2.400 2.055 86411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

18.500 18.500 17.884 971104 Gozdarstvo

18.500 18.500 17.884 9711049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

18.500 18.500 17.884 970511018 Gozdne vlake

17.000 17.000 16.724 98420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.500 1.500 1.160 77431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

46.500 46.500 14.693 3213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

46.500 46.500 14.693 321302 Cestni promet in infrastruktura

12.000 12.000 10.972 9113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

12.000 12.000 10.972 910513001 Poljske poti

12.000 12.000 10.972 91420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

34.500 34.500 3.721 1113029003 Urejanje cestnega prometa

34.500 34.500 3.721 110513002 Postav. nepromet.znakov v in izven nas.Gros.

1.000 1.000 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500 500 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

25.000 23.600 0 0420401 Novogradnje

8.000 9.400 3.721 40420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

389.865 380.865 179.810 4714 GOSPODARSTVO

66.365 66.365 40.876 621402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

66.365 66.365 40.876 6214029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

66.365 66.365 40.876 620514015 Tehnična podpora na podr. malega gosp.

17.500 17.500 12.999 74402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.000 2.000 2.000 100402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

46.865 46.865 25.877 55410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

323.500 314.500 138.934 441403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

44.000 49.700 34.305 6914039001 Promocija občine

25.600 31.300 17.505 560514002 Promocijske naloge občine

400 400 0 0402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.500 6.000 2.448 41402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

2.000 1.500 0 0402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

10.000 10.500 6.493 62402009 Izdatki za reprezentanco

300 300 0 0402010 Hrana, storitve menz in restavracij

100 100 83 83402099 Drugi splošni material in storitve

7.000 9.200 6.997 76402199 Drugi posebni materiali in storitve

300 300 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

300 300 0 0402399 Drugi prevozni in transportni stroški

900 900 0 0402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

300 300 0 0402901 Plačila avtorskih honorarjev

500 1.500 1.483 99402999 Drugi operativni odhodki

18.400 18.400 16.800 910514004 Sožitje med mestom in podeželjem

16.900 16.900 16.800 99402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

1.500 1.500 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

279.500 264.800 104.630 4014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500 500 0 00514005 Turistični znaki in kažipoti

500 500 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

200 200 122 610514006 Občinski turistični informacijski center

200 200 122 61402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

13.600 13.600 13.463 990514007 Sof. društev in zveze s področja turizma

13.600 13.600 13.463 99412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

66.850 51.900 2.329 40514010 Radensko polje

1.000 1.000 0 0402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

50 50 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

2.000 2.000 1.970 99402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.200 1.200 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

150 150 102 68402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

0 260 256 98402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

1.000 1.000 0 0402902 Plačila po podjemnih pogodbah

300 300 0 0402912 Posebni davek na določene prejemke

150 200 0 0402999 Drugi operativni odhodki

2.000 2.000 0 0413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

2.000 2.000 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.000 34.740 0 0420501 Obnove

5.000 5.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000 2.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.300 1.550 1.516 980514011 Turistično vodenje

1.000 1.250 1.234 99402902 Plačila po podjemnih pogodbah

300 300 282 94402912 Posebni davek na določene prejemke

2.600 2.600 2.600 1000514012 Urejanje turističnih točk

2.600 2.600 2.600 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

60.000 60.000 0 00514017 Upravljanje krajinskega parka Radensko polje

60.000 60.000 0 0413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

134.450 134.450 84.600 630514022 Zavod za turizem in promocijo Gr.

350 350 322 92402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

40.000 40.000 25.382 63413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

20.000 20.000 4.084 20413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

63.800 63.800 50.000 78413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

300 300 0 0413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

5.000 5.000 0 0420200 Nakup pisarniškega pohištva

5.000 5.000 4.811 96420202 Nakup strojne računalniške opreme

235.300 235.300 36.657 1615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

11.340 11.340 11.331 1001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

11.340 11.340 11.331 10015029003 Izboljšanje stanja okolja

11.340 11.340 11.331 1000515004 Izboljš. stanje okolja - zatir. škodljivih vrst organiz.

11.340 11.340 11.331 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

45.660 44.660 0 01504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

45.660 44.660 0 015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1.660 660 0 00515002 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov

1.660 660 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

44.000 44.000 0 00515006 Čiščenje vodotokov

44.000 44.000 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

156.700 157.700 20.935 131505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

156.700 157.700 20.935 1315059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

3.700 4.700 4.642 990515003 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

3.700 2.200 2.194 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

0 2.500 2.448 98402204 Odvoz smeti

123.000 123.000 6.529 50515007 Projekt Vezi narave

0 6.200 4.095 66400000 Osnovne plače

0 50 29 58400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

0 300 211 70400100 Regres za letni dopust

0 320 206 64400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

0 640 327 51400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

0 1.000 352 35400400 Sredstva za nadurno delo

0 640 396 62401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

0 470 294 63401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

0 40 24 60401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0 10 3 30401200 Prispevek za zaposlovanje

0 10 4 40401300 Prispevek za starševsko varstvo

0 120 71 59401500 Premije kolektivnega dodatnega poko. zavar. - ZKDPZJU

0 600 479 80402009 Izdatki za reprezentanco

0 40 40 100402402 Stroški prevoza v državi

0 250 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0 93.200 0 0402999 Drugi operativni odhodki

104.550 660 0 0420401 Novogradnje

18.450 18.450 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000 30.000 9.764 330515008 Projekt LIFE

260 260 0 0402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

10.000 10.000 9.764 98402999 Drugi operativni odhodki

19.740 19.740 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

21.600 21.600 4.391 201506 Splošne okoljevarstvene storitve

21.600 21.600 4.391 2015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

21.600 21.600 4.391 200515009 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem

1.500 1.500 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

16.000 15.500 0 0420401 Novogradnje

4.100 4.100 4.025 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0 500 366 73420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

136.741 146.741 100.689 6916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

48.600 58.600 52.508 901603 Komunalna dejavnost

600 600 276 4616039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

600 600 276 460516001 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov

300 300 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

300 300 276 92402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

41.000 51.000 48.530 9516039003 Objekti za rekreacijo

41.000 51.000 48.530 950516017 Rekreacijsko območje Koščakov hrib

40.000 49.280 47.813 97420401 Novogradnje

0 720 717 100420801 Investicijski nadzor

1.000 1.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.000 7.000 3.701 5316039005 Druge komunalne dejavnosti

7.000 7.000 3.701 530516007 Oglaševanje v občini Grosuplje

1.000 1.000 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6.000 6.000 3.701 62420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

62.141 62.141 47.889 771605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:05:58

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300

- 19 -

 GRAD d.d.



OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

20.621 20.621 19.679 9516059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

20.621 20.621 19.679 950516016 Investicije in invest. vzdr. stanovanj

9.500 9.500 8.674 91420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.800 10.800 10.685 99420501 Obnove

321 321 321 100420801 Investicijski nadzor

41.520 41.520 28.210 6816059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

2.760 2.760 2.228 810516010 Stroški upravljanja stanovanj

330 330 220 67402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

2.430 2.430 2.008 83402199 Drugi posebni materiali in storitve

8.860 8.860 6.715 760516011 Obratovalni stroški stanovanj

950 950 489 51402200 Električna energija

5.600 5.600 4.647 83402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.700 1.700 1.152 68402203 Voda in komunalne storitve

600 600 425 71402204 Odvoz smeti

10 10 1 10402999 Drugi operativni odhodki

8.300 8.300 5.694 690516012 Tekoče vzdrževanje stanovanj

300 300 173 58402001 Čistilni material in storitve

6.000 6.000 4.143 69402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

1.800 1.800 1.367 76402504 Zavarovalne premije za objekte

200 200 11 6402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

100 100 0 00516014 Prenos kupnin na Stan.sklad RS in Slov.odšk.sklad

100 100 0 0413200 Tekoči transferi v javne sklade

21.500 21.500 13.573 630516015 Romska naselja

16.000 16.000 12.284 77402200 Električna energija

1.000 1.000 0 0402204 Odvoz smeti

1.500 1.500 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.000 3.000 1.289 43402999 Drugi operativni odhodki

26.000 26.000 293 11606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

26.000 26.000 293 116069001 Urejanje občinskih zemljišč

10.000 10.000 293 30516018 Urejanje občinskih zemljišč

10.000 10.000 293 3402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

16.000 16.000 0 00516019 Ureditev centra Grosuplje

10.000 10.000 0 0420401 Novogradnje

6.000 6.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

844.304 845.304 810.072 9617 ZDRAVSTVENO VARSTVO

653.304 654.304 649.706 991702 Primarno zdravstvo

653.304 654.304 649.706 9917029001 Dejavnost zdravstvenih domov

27.800 28.800 28.609 990517001 Invest. in tekoče vzdrževanje zdrav. doma

0 4.770 4.770 100420401 Novogradnje

17.100 17.100 17.095 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000 1.230 1.061 86420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

700 700 683 98420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

5.000 5.000 5.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

41.000 41.000 36.594 890517007 Sofinanciranje teama pediatra v ZD Grosuplje

35.400 35.400 31.394 89413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

5.187 5.187 4.788 92413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

413 413 412 100413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

584.504 584.504 584.503 1000517008 Nakup prostorov za ZD Grosuplje
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Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

584.504 584.504 584.503 100420000 Nakup poslovnih stavb

5.000 5.000 5.000 1001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

5.000 5.000 5.000 10017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

5.000 5.000 5.000 1000517002 Preventivni programi v zdravstvu

5.000 5.000 5.000 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

186.000 186.000 155.366 841707 Drugi programi na področju zdravstva

155.000 155.000 139.578 9017079001 Nujno zdravstveno varstvo

155.000 155.000 139.578 900517003 Zdrav. zavarov. oseb iz 15.čl. zakona o zdr.zavar.

155.000 155.000 139.578 90413105 Prispevek v ZZZS za zdrav. zavar.oseb, ki ga plačuje občina

31.000 31.000 15.788 5117079002 Mrliško ogledna služba

31.000 31.000 15.788 510517004 Financiranje mrliško ogledne službe

26.000 26.000 13.315 51413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

5.000 5.000 2.473 49413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso posr.pror.up

1.442.188 1.449.538 1.184.878 8218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

19.800 19.800 16.706 841802 Ohranjanje kulturne dediščine

19.800 19.800 16.706 8418029001 Nepremična kulturna dediščina

550 550 49 90518001 Spominska soba Louisa Adamiča

50 50 49 98402001 Čistilni material in storitve

500 500 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18.000 18.000 16.256 900518002 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj.

7.000 7.000 6.256 89402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000 1.000 0 0420501 Obnove

10.000 10.000 10.000 100431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam

300 300 0 00518017 Investicije v muzej Mlin

300 300 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

950 950 401 420518047 Upravljanje objekta Mlin

300 300 79 26402200 Električna energija

300 300 264 88402203 Voda in komunalne storitve

300 300 34 11402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

50 50 24 48402504 Zavarovalne premije za objekte

727.690 727.640 645.424 891803 Programi v kulturi

484.790 484.790 466.500 9618039001 Knjižničarstvo in založništvo

116.000 116.000 116.000 1000518006 Stroški mat., blaga in storitev - knjižnica

116.000 116.000 116.000 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

40.600 40.600 40.600 1000518007 Nabava knjig - knjižnica

40.600 40.600 40.600 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

323.660 323.660 305.370 940518056 Stroški dela - knjižnica

279.500 279.500 263.620 94413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

40.300 40.300 37.930 94413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

3.860 3.860 3.820 99413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

4.530 4.530 4.530 1000518058 Financiranje Zbornika OG in domoznanske zbirke

4.530 4.530 4.530 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

127.000 127.000 126.166 9918039003 Ljubiteljska kultura

10.000 10.000 10.000 1000518008 Programi Sklada za kulturne dejavnosti

10.000 10.000 10.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

61.000 61.000 60.566 990518009 Programi izvajalcev na področju kulture

61.000 61.000 60.566 99412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

9.000 9.000 8.599 960518010 Projekti izvajalcev na področju kulture
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9.000 9.000 8.599 96412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

5.000 5.000 5.000 1000518054 Organizacija profesionalnih prireditev

5.000 5.000 5.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

42.000 42.000 42.000 1000518063 Zagot. sploš. in skupnih pog. dela v kulturi

42.000 42.000 42.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

115.900 115.850 52.759 4618039005 Drugi programi v kulturi

1.000 1.000 1.000 1000518014 Investicije v knjižnico

1.000 1.000 1.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

5.000 5.000 5.000 1000518015 Amortizacija opreme - knjižnica

5.000 5.000 5.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

5.000 5.000 5.000 1000518059 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica

5.000 5.000 5.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

18.200 18.200 14.689 810518060 Obratovalni stroški Kultur. doma Grosuplje

1.600 1.600 1.558 97402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

800 800 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.000 3.000 2.331 78402200 Električna energija

10.000 10.000 8.407 84402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.400 2.400 2.118 88402203 Voda in komunalne storitve

400 400 275 69402204 Odvoz smeti

7.500 7.450 5.885 790518061 Tekoče vzdrž. kulturnega doma Grosuplje

500 500 218 44402001 Čistilni material in storitve

2.700 2.700 2.056 76402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

250 250 198 79402504 Zavarovalne premije za objekte

2.700 2.700 2.599 96402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

250 250 160 64402512 Zavarovalne premije za opremo

800 750 653 87402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

300 300 0 0402999 Drugi operativni odhodki

33.500 33.500 11.200 330518065 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov

27.000 27.000 11.200 41420501 Obnove

2.500 2.500 0 0420801 Investicijski nadzor

3.000 3.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

45.700 45.700 9.984 220518072 Investicije in invest. vzdrževanje kulturnih objekt. -Tabor
Cerovo za prihodnost

30.000 30.000 0 0420501 Obnove

5.000 5.000 305 6420800 Študije o izvedljivosti projekta

9.700 9.700 9.679 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

22.160 22.160 16.466 741804 Podpora posebnim skupinam

3.460 3.460 3.456 10018049001 Programi veteranskih organizacij

3.460 3.460 3.456 1000518018 Sof. društev in neprof.org. - prog. veteran. org.

3.460 3.460 3.456 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18.700 18.700 13.010 7018049004 Programi drugih posebnih skupin

5.900 5.900 5.900 1000518019 Sof. društ. in neprof. org.-prog. upokoj. org. idr

5.900 5.900 5.900 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

12.800 12.800 7.110 560518068 Program kakovostnega staranja in sožitja generacij

1.000 1.000 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

4.000 3.000 0 0402900 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

4.800 4.800 4.500 94402923 Druge članarine
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

1.000 1.000 0 0402999 Drugi operativni odhodki

2.000 3.000 2.610 87412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

672.538 679.938 506.282 741805 Šport in prostočasne aktivnosti

639.998 639.998 478.224 7518059001 Programi športa

8.300 8.300 8.300 1000518023 Šoloobv. otroci - Program Naučimo se plavati

8.300 8.300 8.300 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.500 2.500 2.500 1000518032 Izobraž., usposab. in izpop.strok.kadrov v športu

2.500 2.500 2.500 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.400 3.400 3.400 1000518038 Priznanja športnikom in športnim delavcem

3.400 3.400 3.400 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.000 1.000 1.000 1000518041 Množične športno-rekreativne prireditve

1.000 1.000 1.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

64.400 64.600 57.899 900518042 Obratovalni stroški ŠD Brinje

900 900 857 95402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0 50 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

2.000 2.000 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

14.000 14.000 10.452 75402200 Električna energija

26.000 26.000 25.400 98402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

19.000 19.000 18.978 100402203 Voda in komunalne storitve

400 350 330 94402204 Odvoz smeti

600 800 783 98402299 Druge storitve komunikacij in komunale

1.500 1.500 1.100 73402999 Drugi operativni odhodki

36.100 35.900 23.711 660518044 Investicije in invest. vzdrž.  športnih objektov

1.000 1.000 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

600 600 0 0402999 Drugi operativni odhodki

600 600 589 98420202 Nakup strojne računalniške opreme

300 300 220 73420299 Nakup druge opreme in napeljav

27.100 26.900 20.131 75420401 Novogradnje

4.000 4.000 2.772 69420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000 1.000 0 0420800 Študije o izvedljivosti projekta

500 500 0 0420801 Investicijski nadzor

1.000 1.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

51.000 51.000 45.000 880518048 Tekoče vzdrž. in obrat. jav. športnih objek.

2.000 2.000 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

2.000 2.000 0 0402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000 2.000 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

45.000 45.000 45.000 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

11.500 11.500 10.345 900518050 Nadzor šolskih športnih objektov

11.500 11.500 10.345 90412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

155.248 155.248 155.248 1000518052 Programi športa z enotno vrednostjo točke

155.248 155.248 155.248 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

16.050 16.050 10.831 670518062 Tekoče vzdrževanje ŠD Brinje

4.700 4.700 4.253 90402001 Čistilni material in storitve

100 100 0 0402108 Drobni inventar

3.000 3.000 634 21402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.400 2.400 1.996 83402504 Zavarovalne premije za objekte

5.000 5.000 3.761 75402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

350 350 187 53402512 Zavarovalne premije za opremo
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

500 500 0 0402999 Drugi operativni odhodki

102.200 102.200 102.200 1000518064 Zagot. sploš. in skupnih pogojev dela v športu

102.200 102.200 102.200 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

13.800 13.800 13.529 980518066 Najemnina za nogometno igrišče

13.800 13.800 13.529 98402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

45.000 45.000 0 00518070 Športni park Brezje

1.000 1.000 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

1.000 1.000 0 0402999 Drugi operativni odhodki

22.000 22.000 0 0420401 Novogradnje

5.000 5.000 0 0420800 Študije o izvedljivosti projekta

1.000 1.000 0 0420801 Investicijski nadzor

10.000 10.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 5.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

129.500 129.500 44.261 340518073 Športno igrišče Zavrh

125.000 124.945 43.206 35420401 Novogradnje

1.500 1.555 1.055 68420800 Študije o izvedljivosti projekta

1.000 1.000 0 0420801 Investicijski nadzor

2.000 2.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

32.540 39.940 28.058 7018059002 Programi za mladino

19.540 26.940 25.540 950518045 Sof. društev in neprof. org. - prog. za mladino

19.540 26.940 25.540 95412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.000 3.000 1.500 500518067 Dejavnosti Mladinskega sveta Občine Grosuplje

3.000 3.000 1.500 50412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

5.000 5.000 0 00518069 Projekti in programi namenjeni mladim

4.070 4.070 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

930 930 0 0402405 Stroški prevoza v tujini

5.000 5.000 1.018 200518075 Projekt RECOV

100 100 38 38402402 Stroški prevoza v državi

4.900 4.900 980 20402405 Stroški prevoza v tujini

5.676.295 5.668.895 5.226.902 9219 IZOBRAŽEVANJE

3.669.420 3.662.020 3.607.357 991902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.669.420 3.662.020 3.607.357 9919029001 Vrtci

118.320 118.320 115.320 970519001 Najemnina za vrtce

118.320 118.320 115.320 97402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.150.000 3.150.000 3.133.478 990519002 Doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih v obč.Gros

3.150.000 3.150.000 3.133.478 99411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev

265.000 275.000 257.539 940519003 Doplač.cene za oskr.otrok v vrtcih izven obč.Gros.

265.000 275.000 257.539 94411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev

10.000 10.000 4.734 470519005 Financ.drugih progr. v vrtcih,ki niso vklj. v ceno

4.000 4.000 2.958 74413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

6.000 6.000 1.776 30413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso posr.pror.up

16.100 1.150 0 00519006 Investicije v  vrtce

16.100 1.150 0 0432300 Investicijski transfer javnim zavodom

35.000 49.950 49.915 1000519007 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev

5.000 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

25.000 0 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000 0 0 0420801 Investicijski nadzor

2.000 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

1.000 0 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.000 49.950 49.915 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

10.000 10.000 9.996 1000519008 Amortizacija premičnin v vrtcih

10.000 10.000 9.996 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

50.000 42.600 34.314 810519063 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili
staršev -vrtci v obč.

50.000 42.600 34.314 81411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev

15.000 5.000 2.061 410519064 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili
staršev- vrtci izven obč.

15.000 5.000 2.061 41411921 Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev

1.517.075 1.517.075 1.169.930 771903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.430.075 1.430.075 1.119.109 7819039001 Osnovno šolstvo

263.000 263.330 263.324 1000519012 Splošni materialni str. - OŠ LA s podruž.

263.000 263.330 263.324 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

141.400 141.400 119.222 840519013 Splošni materialni str. - OŠ Brinje s podruž.

141.400 141.400 119.222 84413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

23.800 23.460 18.226 780519014 Dodatni prog. v OŠ Louisa Adamiča s podruž.

12.000 11.920 10.143 85413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

1.700 1.700 1.412 83413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

9.982 9.652 6.492 67413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

118 188 179 95413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

35.600 35.600 28.971 810519015 Dodatni progr. v OŠ Brinje  s podruž.

17.000 17.000 16.564 97413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

2.410 2.410 1.657 69413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

16.000 16.000 10.619 66413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

190 190 130 68413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

19.200 19.200 9.481 490519016 Varstvo vozačev - OŠ Louisa Adamiča s podruž.

16.500 16.500 8.166 49413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

2.700 2.700 1.315 49413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

5.180 5.180 3.179 610519017 Varstvo vozačev - OŠ Brinje s podružnicami

4.460 4.460 2.738 61413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

720 720 441 61413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

192.363 192.363 55.309 290519019 Investicijsko vzdrž. OŠ Louis Adamič

0 798 0 0420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

20.000 20.000 14.524 73420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

155.913 155.115 28.921 19420501 Obnove

2.200 2.200 920 42420801 Investicijski nadzor

3.500 3.500 1.110 32420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

750 750 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.000 10.000 9.834 98432300 Investicijski transfer javnim zavodom

10.000 10.000 10.000 1000519020 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje

10.000 10.000 10.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

14.000 14.010 14.000 1000519022 Amortizacija - OŠ Louisa Adamiča s podruž.

14.000 14.010 14.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

8.500 8.500 8.500 1000519023 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami

8.500 8.500 8.500 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

18.000 18.000 16.587 920519024 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž.

18.000 18.000 16.587 92432300 Investicijski transfer javnim zavodom

10.000 10.000 9.748 970519025 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podruž.
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Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

10.000 10.000 9.748 97432300 Investicijski transfer javnim zavodom

190.000 190.000 67.117 350519042 Investicije v šole - OŠ Louis Adamič

0 4.836 4.836 100402799 Druge odškodnine in kazni

100.000 100.000 0 0420401 Novogradnje

10.000 10.000 0 0420801 Investicijski nadzor

70.000 70.000 62.220 89420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 5.164 61 1420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

600 600 0 00519055 Investicije v šole - POŠ Polica

600 600 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

86.800 86.406 84.962 980519056 Splošni materialni str.- OŠ Šmarje -Sap

86.800 86.406 84.962 98413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

4.000 4.334 4.333 1000519057 Amortizacija-OŠ Šmarje-Sap

4.000 4.334 4.333 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

1.485 1.495 1.486 990519058 Varstvo vozačev- OŠ Šmarje-Sap

1.280 1.280 1.280 100413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

205 215 206 96413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

3.900 3.950 3.778 960519060 Dodatni prog. v OŠ Šmarje-Sap

1.500 1.500 1.392 93413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

240 240 201 84413301 Tekoči transf. v javne zavode - sred. za prisp. delodaj.

2.140 2.190 2.185 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

20 20 0 0413310 Tekoči transf. v javne zavode  - prem. dod. kolek. p.z.

3.000 3.000 2.940 980519061 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap

3.000 3.000 2.940 98432300 Investicijski transfer javnim zavodom

4.700 4.700 4.700 1000519062 Investicijsko vzdr. OŠ Šmarje-Sap

4.700 4.700 4.700 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

394.547 394.547 393.247 1000519065 Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje

385.087 386.787 386.696 100420501 Obnove

6.760 5.060 4.465 88420801 Investicijski nadzor

2.200 2.200 1.598 73420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

500 500 488 98420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

84.200 84.200 48.021 5719039002 Glasbeno šolstvo

13.000 13.000 12.679 980519026 Splošni materialni stroški - Glasbena šola

13.000 13.000 12.679 98413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

28.300 28.300 27.342 970519027 Regres za preh., prevoz in druge str. dela - Glas.šola

28.300 28.300 27.342 97413300 Tekoči transf. v javne zavode - plače in drugi izdat.zap.

4.000 4.000 4.000 1000519029 Amortizacija - Glasbena šola

4.000 4.000 4.000 100432300 Investicijski transfer javnim zavodom

2.000 2.000 2.000 1000519030 Komorne skupine v glasbeni šoli

2.000 2.000 2.000 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

2.000 2.000 2.000 1000519031 Pihalni orkester v glasbeni šoli

2.000 2.000 2.000 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

34.900 34.900 0 00519046 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola

30.000 30.000 0 0420501 Obnove

1.300 1.300 0 0420801 Investicijski nadzor

1.600 1.600 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.000 1.000 0 0432300 Investicijski transfer javnim zavodom

2.800 2.800 2.800 10019039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
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2.800 2.800 2.800 1000519033 Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli

2.800 2.800 2.800 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

3.200 3.200 3.200 1001905 Drugi izobraževalni programi

3.200 3.200 3.200 10019059001 Izobraževanje odraslih

3.200 3.200 3.200 1000519034 Izobraževanje odraslih

3.200 3.200 3.200 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

486.600 486.600 446.415 921906 Pomoči šolajočim

406.100 406.100 372.115 9219069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

380.000 380.000 347.532 910519035 Prevozi otrok v šolo

380.000 380.000 347.532 91411900 Regresiranje prevozov v šolo

15.000 15.000 13.553 900519036 Povr. staršem za prevoze otrok s poseb. potreb

15.000 15.000 13.553 90411900 Regresiranje prevozov v šolo

4.000 4.000 4.000 1000519038 Subvenc. šole v naravi - OŠ LA s podruž.

4.000 4.000 4.000 100411902 Doplačila za šolo v naravi

1.600 1.600 1.600 1000519039 Subvenc. šole v naravi - OŠ Brinje s podr.

1.600 1.600 1.600 100411902 Doplačila za šolo v naravi

3.500 3.500 3.430 980519054 Regresiranje šolskih potrebščin

3.500 3.500 3.430 98411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.000 2.000 2.000 1000519059 Subvenc.šole v naravi- OŠ Šmarje-Sap

2.000 2.000 2.000 100411902 Doplačila za šolo v naravi

80.500 80.500 74.300 9219069003 Štipendije

2.500 2.500 2.500 1000519041 Štipendije za izobraž. s področja kmetijstva

2.500 2.500 2.500 100411799 Druge štipendije

78.000 78.000 71.800 920519053 Občinske štipendije

78.000 78.000 71.800 92411799 Druge štipendije

746.730 746.730 649.434 8720 SOCIALNO VARSTVO

43.000 43.000 36.540 852002 Varstvo otrok in družine

43.000 43.000 36.540 8520029001 Drugi programi v pomoč družini

43.000 43.000 36.540 850520001 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

43.000 43.000 36.540 85411103 Darilo ob rojstvu otroka

703.730 703.730 612.894 872004 Izvajanje programov socialnega varstva

9.200 9.206 9.206 10020049001 Centri za socialno delo

9.200 9.206 9.206 1000520003 Preventivni in drugi socialni programi - CSD

9.200 9.206 9.206 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

37.200 37.194 31.598 8520049002 Socialno varstvo invalidov

37.200 37.194 31.598 850520005 Financiranje družinskega pomočnika

37.200 37.194 31.598 85411922 Izplačila družinskemu pomočniku

501.280 502.590 443.490 8820049003 Socialno varstvo starih

360.000 360.000 307.589 850520006 Socialni zavodi

360.000 360.000 307.589 85411909 Regresiranje oskrbe v domovih

40.000 40.000 33.323 830520007 Stanovanjske enote za odrasle s poseb. potreb.

40.000 40.000 33.323 83411909 Regresiranje oskrbe v domovih

99.280 100.590 100.578 1000520008 Pomoč družini na domu

98.000 99.310 99.302 100411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.280 1.280 1.276 100413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

2.000 2.000 2.000 1000520016 Izvajanje dnevnega varstva DSO

2.000 2.000 2.000 100411909 Regresiranje oskrbe v domovih

129.750 128.440 104.817 8220049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

90.000 90.000 83.522 930520009 Pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina)

90.000 90.000 83.522 93411920 Subvencije stanarin

8.000 6.090 655 110520010 Pogrebni stroški

8.000 6.090 655 11411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

15.000 15.000 8.573 570520011 Socialne stiske

15.000 15.000 8.573 57411299 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

12.000 12.000 8.647 720520019 Subvenc. prehrane v šoli socialno ogrož. otr.

12.000 12.000 8.647 72411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.750 5.350 3.421 640520020 Upravljanje mobilnih nastanitvenih enot

200 200 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

2.000 2.000 1.095 55402200 Električna energija

200 200 0 0402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

300 300 175 58402203 Voda in komunalne storitve

2.000 2.600 2.140 82402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

50 50 12 24402504 Zavarovalne premije za objekte

2.000 2.000 475 2420049005 Socialno varstvo zasvojenih

2.000 2.000 475 240520021 Preventivni programi proti zasvojenosti

2.000 2.000 475 24413302 Tekoči transf. v javne zavode - za izdatke blago in stor.

24.300 24.300 23.308 9620049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

17.600 17.600 16.608 940520014 Sof. humanitarnih in dobrodelnih organiz

7.000 7.000 6.008 86411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

10.600 10.600 10.600 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

6.700 6.700 6.700 1000520015 Sofinanciranje dejavnosti RK

6.700 6.700 6.700 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

71.000 70.800 55.599 7922 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

71.000 70.800 55.599 792201 Servisiranje javnega dolga

70.000 69.800 55.449 7922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -…

70.000 69.800 55.449 790522001 Obresti od najetih kreditov

70.000 69.800 55.449 79403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000 1.000 150 1522019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1.000 1.000 150 150522003 Stroški v zvezi z zadolževanjem

1.000 1.000 150 15402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

154.400 143.903 8.400 623 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

9.400 9.400 8.400 892302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

8.400 8.400 8.400 10023029001 Rezerva občine

8.400 8.400 8.400 1000523001 Proračunska rezerva

8.400 8.400 8.400 100409100 Proračunska rezerva

1.000 1.000 0 023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

1.000 1.000 0 00523002 Solidarnostna sredstva

500 500 0 0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

500 500 0 0413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

145.000 134.503 0 02303 Splošna proračunska rezervacija

145.000 134.503 0 023039001 Splošna proračunska rezervacija

145.000 134.503 0 00523003 Splošna proračunska rezervacija

145.000 134.503 0 0409000 Splošna proračunska rezervacija
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

6.295.708 6.295.708 5.226.379 8306 Urad za komunalno infrastrukturo

34.350 34.350 32.861 9606 LOKALNA SAMOUPRAVA

34.350 34.350 32.861 960603 Dejavnost občinske uprave

34.350 34.350 32.861 9606039001 Administracija občinske uprave

34.350 34.350 32.861 960606001 Vodenje javne komunalne infrastrukture

34.350 34.350 32.861 96402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

9.400 9.400 6.892 7308 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

9.400 9.400 6.892 730802 Policijska in kriminalistična dejavnost

9.400 9.400 6.892 7308029001 Prometna varnost

9.400 9.400 6.892 730608001 Stroški prometne varnosti in preventive

4.000 4.000 2.567 64402199 Drugi posebni materiali in storitve

100 100 0 0402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

1.800 1.800 1.500 83402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

200 200 87 44402512 Zavarovalne premije za opremo

3.300 3.300 2.738 83420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

27.350 27.350 27.090 9911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

27.350 27.350 27.090 991104 Gozdarstvo

27.350 27.350 27.090 9911049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

27.350 27.350 27.090 990611001 Vzdrževanje gozdnih cest  (GC)

27.350 27.350 27.090 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

58.200 58.200 29.865 5112 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

47.800 47.800 29.865 621202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

47.800 47.800 29.865 6212029001 Oskrba z električno energijo

7.500 7.500 7.246 970612001 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z elek. energ.

7.500 7.500 7.246 97420401 Novogradnje

40.300 40.300 22.619 560612015 Energetsko knjigovodstvo

8.000 8.000 3.221 40402199 Drugi posebni materiali in storitve

5.300 5.300 5.270 99402607 Najem programske računalniške opreme

27.000 27.000 14.128 52402999 Drugi operativni odhodki

10.400 10.400 0 01207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

10.400 10.400 0 012079001 Oskrba s toplotno energijo

10.400 10.400 0 00612013 Rekonstrukcija kotlovnice

10.000 10.000 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

100 100 0 0420801 Investicijski nadzor

300 300 0 0420802 Investicijski inženiring

4.006.643 3.993.643 3.419.632 8613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.006.643 3.993.643 3.419.632 861302 Cestni promet in infrastruktura

1.213.050 1.199.350 1.160.946 9713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

350.000 338.850 311.821 920613001 Vzdrževanje lokalnih cest in sanac.zimskih poškodb

350.000 338.850 311.821 92402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

535.200 535.200 535.178 1000613002 Zimska služba na lokalnih cestah

535.200 535.200 535.178 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

50.800 48.250 47.926 990613003 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin -Gros

800 800 715 89402203 Voda in komunalne storitve

50.000 47.450 47.211 99402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

25.000 25.000 21.225 850613004 Vzdržev. ulic, ploč. in jav. površin - Šmarje

25.000 25.000 21.225 85402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.600 1.600 580 360613079 Obrezovanje drevja na občinskih površinah
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

1.600 1.600 580 36402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

170.750 170.750 170.704 1000613150 Zimska služba ulic in javnih površin -Grosuplje

170.750 170.750 170.704 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

67.700 67.700 67.674 1000613151 Zimska služba ulic in javnih površin -Šmarje-Sap

67.700 67.700 67.674 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

12.000 12.000 5.838 490613152 Vzdrževanje drevja ob cestah

3.000 3.000 2.227 74402199 Drugi posebni materiali in storitve

9.000 9.000 3.611 40402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.655.235 1.638.085 1.396.681 8513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

26.000 26.000 20.053 770613007 Nadzor nad cestami

23.680 25.180 19.248 76420801 Investicijski nadzor

820 820 805 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.500 0 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

490.550 476.350 475.283 1000613014 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever

0 330 328 99402999 Drugi operativni odhodki

750 750 742 99420299 Nakup druge opreme in napeljav

471.900 451.570 451.435 100420401 Novogradnje

11.800 11.800 11.676 99420801 Investicijski nadzor

0 5.800 5.795 100420802 Investicijski inženiring

6.100 6.100 5.307 87420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 0 00613015 Izgr. prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem.

1.000 1.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

67.050 98.880 89.132 900613025 Javne poti v KS Grosuplje

57.850 86.450 79.990 93420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000 5.000 4.994 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.200 7.430 4.148 56420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000 0 0 00613049 Rekon. LC s križiš.  in mostom v Brezju

2.000 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

500 500 0 00613051 Rekon. mostu in križišča - center Št.Jurij

500 500 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.300 28.569 18.004 630613104 Ured. vzporednih povezav ob ukinitvah NPr

10.000 23.269 14.222 61420401 Novogradnje

300 300 0 0420802 Investicijski inženiring

5.000 5.000 3.782 76420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

99.000 92.801 76.797 830613121 Obnove JP poti in LC  v občini Grosuplje

95.000 80.201 73.284 91420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0 8.600 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.000 4.000 3.514 88420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

325.992 319.392 317.733 990613122 Ureditev infrastrukture LC Mlačevo - Žalna

324.796 318.196 316.537 99420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.196 1.196 1.196 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 0 0 00613123 Novogradnja - Kettejeva cesta

1.000 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 2.700 0 00613126 Obnova lokalne ceste Gros. - Ponova vas

5.000 2.700 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

76.000 78.550 78.441 1000613127 Sanac. poškodb in brežin na lokal. cestah

27.200 29.750 29.718 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

48.800 48.800 48.723 100420501 Obnove
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

28.600 28.600 28.016 980613129 Javne poti v KS Šmarje

7.100 7.100 6.835 96420401 Novogradnje

21.500 21.500 21.181 99420402 Rekonstrukcije in adaptacije

127.000 116.100 25.789 220613136 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje-Kočevje

19.000 4.100 4.030 98420802 Investicijski inženiring

108.000 112.000 21.759 19420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 100 0 00613138 Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica

10.000 100 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

10.600 10.600 10.144 960613141 Izgradnja pločnika ob LC na Polici

4.000 4.000 3.556 89420402 Rekonstrukcije in adaptacije

6.600 6.600 6.588 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

116.143 69.793 52.042 750613143 Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce

75.143 52.143 48.738 93420401 Novogradnje

41.000 17.650 3.304 19420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

114.500 121.100 121.057 1000613144 Ureditev LC Ilova Gora - Luče

114.500 121.100 121.057 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

65.000 66.800 66.452 990613145 Obnova Industrijske ceste v Grosupljem

47.000 48.800 48.762 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18.000 18.000 17.690 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.000 38.250 0 00613153 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji

1.000 1.000 0 0420600 Nakup zemljišč

1.000 1.000 0 0420802 Investicijski inženiring

1.000 36.250 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

71.000 62.000 17.739 290613154 Ureditev peš poti in kolesarske povezave na Taborski c.

1.000 1.000 854 85402999 Drugi operativni odhodki

70.000 61.000 16.885 28420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

448.650 449.400 362.195 8113029003 Urejanje cestnega prometa

38.750 39.500 36.538 920613030 Postavitev prometne signalizacije

1.000 1.000 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

13.000 13.150 11.930 91402108 Drobni inventar

23.000 23.000 22.601 98402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

750 750 469 63402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.000 1.600 1.537 96420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

38.000 38.000 17.245 450613031 Ureditev avtobusnih postajališč

1.000 1.000 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

11.000 11.000 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

15.000 15.000 9.679 65420401 Novogradnje

7.000 7.000 5.858 84420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4.000 4.000 1.708 43420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 354 350613066 Urejanje banke cestnih podatkov

1.000 1.000 354 35402999 Drugi operativni odhodki

1.000 4.000 3.416 850613067 Celostna prometna strategija

400 400 400 100402010 Hrana, storitve menz in restavracij

75 75 75 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

525 3.525 2.941 83420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

306.700 306.700 262.934 860613108 Spodbujanje mobilnosti

3.100 3.100 1.025 33402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

100 100 78 78402512 Zavarovalne premije za opremo
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1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
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Veljavni Reb. 2         
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Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

303.500 303.500 261.832 86410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem

2.000 2.000 477 240613115 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic

1.000 935 418 45402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0 65 59 91402512 Zavarovalne premije za opremo

1.000 1.000 0 0420501 Obnove

500 500 416 830613131 Urbanomat

500 500 416 83402299 Druge storitve komunikacij in komunale

30.200 27.200 13.815 510613132 Parkirni sistemi

1.300 1.300 354 27402199 Drugi posebni materiali in storitve

750 750 0 0402200 Električna energija

1.400 1.400 1.287 92402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

750 750 0 0402299 Druge storitve komunikacij in komunale

10.000 10.000 8.397 84402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.500 1.500 781 52402512 Zavarovalne premije za opremo

10.000 10.000 2.996 30402999 Drugi operativni odhodki

4.500 1.500 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

30.500 30.500 27.000 890613134 Ureditev javnih parkirišč

1.000 1.000 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

2.000 2.000 0 0402108 Drobni inventar

500 500 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

27.000 27.000 27.000 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

409.000 428.000 384.972 9013029004 Cestna razsvetljava

409.000 428.000 384.972 900613116 Javna razsvetljava

95.000 99.000 98.923 100402200 Električna energija

58.000 72.000 71.843 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

184.000 169.000 132.477 78402999 Drugi operativni odhodki

61.000 70.000 66.451 95420401 Novogradnje

0 8.700 8.579 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

8.000 8.000 6.103 76420501 Obnove

1.000 1.000 597 60420801 Investicijski nadzor

2.000 300 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

280.708 278.808 114.839 4113029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

0 17.500 17.211 980613102 R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh

0 17.500 17.211 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000 1.000 0 00613109 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta

1.000 1.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.000 6.000 0 00613114 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava

6.000 6.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

50.908 50.908 40.210 790613118 Ureditev infrastr. v naselju Velika Račna

49.200 49.200 38.502 78420401 Novogradnje

1.708 1.708 1.708 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.500 5.600 5.495 980613124 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato

7.500 5.600 5.495 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

138.700 121.200 25.371 210613130 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh

113.000 95.500 0 0420401 Novogradnje

25.700 25.700 25.371 99420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.100 3.100 3.093 1000613133 R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo

3.100 3.100 3.093 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

25.900 25.900 2.700 100613139 R3 647/1174 Pločnik Lobček-Plešivica

3.500 3.500 2.700 77420800 Študije o izvedljivosti projekta

22.400 22.400 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18.200 18.200 3.843 210613146 R3 647/1368 Pločnik Čušperk

18.200 18.200 3.843 21420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16.000 16.000 12.572 790613147 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje - V. Mlačevo

6.700 3.400 0 0420401 Novogradnje

9.300 12.600 12.572 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.500 8.500 0 00613148 R3647/1173 Ureditev krožnega križišča z Zupančičevo

8.500 8.500 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

4.900 4.900 4.343 890613149 R3 647/1173 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo
-Rašica

4.900 4.900 4.343 89420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.118.707 1.118.707 877.591 7815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.079.057 1.079.057 864.120 801502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

102.060 102.060 43.345 4215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.700 1.700 1.494 880615001 Sanacija črnih odlagališč

1.179 1.179 973 83402204 Odvoz smeti

521 521 521 100402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

12.400 13.484 13.483 1000615002 Odstranjev. nevarnih odpad. iz gospodinj.

12.400 13.484 13.483 100413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso posr.pror.up

11.780 11.780 11.748 1000615003 Odškodnine za komunalno dep. Špaja dolina

2.980 2.980 2.979 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

8.800 8.800 8.769 100413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin

55.980 55.980 8.150 150615004 Komunalna deponija

3.430 3.430 2.689 78420299 Nakup druge opreme in napeljav

2.450 1.242 989 80420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0 1.208 990 82420501 Obnove

1.100 1.100 140 13420802 Investicijski inženiring

49.000 49.000 3.342 7420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.200 19.116 8.470 440615033 Obnove na podr. ravnanja z odpadki - najem. KI

10.000 9.180 7.798 85420299 Nakup druge opreme in napeljav

0 820 671 82420401 Novogradnje

10.000 8.916 0 0420501 Obnove

200 200 0 0420802 Investicijski inženiring

976.897 976.897 820.776 8415029002 Ravnanje z odpadno vodo

270.421 270.421 225.406 830615009 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč

300 300 164 55402999 Drugi operativni odhodki

59.100 59.100 58.999 100420401 Novogradnje

585 710 581 82420801 Investicijski nadzor

210.436 210.311 165.663 79420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

294.514 294.514 253.318 860615032 Obnova kanaliz. sistemov - najem. KI

283.190 281.860 243.703 86420501 Obnove

2.831 4.161 2.371 57420801 Investicijski nadzor

8.493 8.493 7.243 85420802 Investicijski inženiring

271.382 271.382 205.886 760615042 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja

300 300 0 0402999 Drugi operativni odhodki

248.844 248.844 203.948 82420401 Novogradnje

2.488 2.488 1.938 78420801 Investicijski nadzor
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

19.750 19.750 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

138.420 138.465 136.166 980615043 Gradnja kanalizacije na Gatini

120 165 164 99402999 Drugi operativni odhodki

136.630 136.630 134.722 99420401 Novogradnje

1.670 1.670 1.280 77420801 Investicijski nadzor

2.160 2.115 0 00615046 Kanalizacija Mala vas

2.160 2.115 0 0402999 Drugi operativni odhodki

100 100 0 015029003 Izboljšanje stanja okolja

100 100 0 00615031 Subvenc. cene za odvajanje in čišč.odp. voda

100 100 0 0410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem

39.650 39.650 13.471 341504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

39.650 39.650 13.471 3415049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

11.150 11.150 5.053 450615019 Zadrževalnik Bičje

500 500 420 84402200 Električna energija

150 150 130 87402504 Zavarovalne premije za objekte

500 500 418 84402512 Zavarovalne premije za opremo

10.000 10.000 4.087 41402999 Drugi operativni odhodki

20.000 20.000 0 00615041 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok

10.000 10.000 0 0420800 Študije o izvedljivosti projekta

10.000 10.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.500 8.500 8.418 990615050 Ureditev potoka Bičje

8.500 8.500 8.418 99420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.038.058 1.051.058 832.415 7916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

32.455 32.710 28.945 881602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

20.055 20.310 19.479 9616029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

3.055 3.310 3.309 1000616001 Vzdrževanje sist. evidenc stavb. zemljišč

3.055 3.310 3.309 100402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

17.000 17.000 16.170 950616040 Vodenje katastra komunalnih vodov

17.000 17.000 16.170 95402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

12.400 12.400 9.466 7616029003 Prostorsko načrtovanje

12.400 12.400 9.466 760616050 Urbana oprema

4.610 4.610 4.303 93402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

400 400 381 95402512 Zavarovalne premije za opremo

7.390 7.390 4.783 65420299 Nakup druge opreme in napeljav

608.325 608.325 514.575 851603 Komunalna dejavnost

458.155 458.155 409.511 8916039001 Oskrba z vodo

15.000 15.000 14.858 990616041 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

15.000 15.000 14.858 99402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

100 100 0 00616042 Subvencija cene za oskrbo z vodo

100 100 0 0410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem

358.290 361.326 317.623 880616043 Obnova vodovodnih sistemov-najemnina KI

195.000 180.888 176.273 97420402 Rekonstrukcije in adaptacije

149.510 149.510 122.340 82420501 Obnove

3.445 5.647 3.088 55420801 Investicijski nadzor

10.335 10.335 3.670 36420802 Investicijski inženiring

0 14.946 12.251 82420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

84.765 81.729 77.031 940616052 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod

84.135 80.969 76.279 94420401 Novogradnje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

630 760 752 99420801 Investicijski nadzor

2.000 2.000 0 016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1.000 1.000 0 00616044 Obnova pokopaliških objektov-najemnina KI

1.000 1.000 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000 1.000 0 00616053 Pogrebna dejavnost- 24 urna dežurna služba

1.000 1.000 0 0413500 Tekoča plač. stor. drug. izv. j. služb, ki niso posr.pror.up

128.900 128.900 92.898 7216039003 Objekti za rekreacijo

103.400 103.400 79.668 770616017 Financiranje vzdrž. zelenic v nas. Grosuplje

100.000 100.000 76.337 76402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.400 3.400 3.331 98402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

25.500 25.500 13.231 520616018 Financiranje vzdrž. zelenic v naselju Šmarje

500 500 174 35402203 Voda in komunalne storitve

25.000 24.875 12.934 52402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0 125 122 98402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

19.270 19.270 12.166 6316039005 Druge komunalne dejavnosti

9.270 9.270 7.419 800616047 Fontana Brvace

570 570 468 82402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000 3.000 2.728 91402200 Električna energija

500 500 121 24402203 Voda in komunalne storitve

5.000 5.000 4.001 80402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

100 100 37 37402504 Zavarovalne premije za objekte

100 100 64 64402512 Zavarovalne premije za opremo

10.000 10.000 4.747 470616055 Ureditev tržnice Grosuplje

10.000 10.000 4.747 47420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

397.278 410.023 288.895 701606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

97.178 113.178 91.482 8116069001 Urejanje občinskih zemljišč

45.000 45.000 27.034 600616034 Stroški pridobivanja sog., geodet. stor. in drugo

30.000 30.000 20.364 68402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

5.000 5.000 1.757 35402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

10.000 10.000 4.912 49402799 Druge odškodnine in kazni

5.100 5.100 3.751 740616035 Najem zemljišča za avtobusno postajo

1.600 1.600 764 48402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

3.500 3.500 2.988 85402602 Najemnine in zakupnine za garaže in park. prostore

100 100 0 00616036 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč

100 100 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

46.978 62.978 60.697 960616054 Ureditev centra Perovega

36.978 59.978 59.680 100420401 Novogradnje

2.000 2.000 1.017 51420801 Investicijski nadzor

8.000 1.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

300.100 296.845 197.413 6716069002 Nakup zemljišč

300.100 296.845 197.413 670616037 Pridobitve zemljišč

300.000 296.745 197.413 67420600 Nakup zemljišč

100 100 0 0420802 Investicijski inženiring

1.000 1.000 0 018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.000 1.000 0 01805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.000 1.000 0 018059001 Programi športa

1.000 1.000 0 00618001 Ureditev igrišča na Perovem

1.000 1.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za komunalno infrastrukturo

2.000 2.000 32 223 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2.000 2.000 32 22302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2.000 2.000 32 223029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

2.000 2.000 32 20623001 Sofinanciranje prevoza vode v času suše

2.000 2.000 32 2411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za prostor

344.332 344.332 67.890 2007 Urad za prostor

344.332 344.332 67.890 2016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

326.032 326.032 67.890 211602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

326.032 326.032 67.890 2116029003 Prostorsko načrtovanje

6.720 6.720 3.514 520716004 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov

1.000 1.000 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

3.200 3.200 2.196 69420800 Študije o izvedljivosti projekta

1.200 1.200 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.320 1.320 1.318 100420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

75.000 75.000 12.953 170716011 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN

5.000 5.000 180 4402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

30.000 30.000 12.773 43402999 Drugi operativni odhodki

10.000 10.000 0 0420800 Študije o izvedljivosti projekta

20.000 20.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 10.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

80.012 80.012 29.014 360716014 P+R Grosuplje

2.664 2.664 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

5.100 5.100 5.100 100420800 Študije o izvedljivosti projekta

7.612 7.612 0 0420801 Investicijski nadzor

40.248 40.248 23.914 59420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

24.388 24.388 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

142.300 142.300 22.410 160716015 Spremembe in dopolnitev OPN

2.000 2.000 0 0402999 Drugi operativni odhodki

105.000 105.000 17.212 16420800 Študije o izvedljivosti projekta

5.300 5.300 5.197 98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000 30.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.000 10.000 0 00716016 Center Grosuplje

10.000 10.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 10.000 0 00716017 Center Šmarje

10.000 10.000 0 0420401 Novogradnje

2.000 2.000 0 00716018 Zmanjšanje poplavne ogroženosti

2.000 2.000 0 0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

18.300 18.300 0 01606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

18.300 18.300 0 016069001 Urejanje občinskih zemljišč

18.300 18.300 0 00716019 Gospodarska cona Jug - komasacija

12.300 12.300 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

4.000 4.000 0 0402999 Drugi operativni odhodki

2.000 2.000 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Grosuplje

157.608 157.608 150.569 9608 Krajevna skupnost Grosuplje

3.650 3.241 3.138 9704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

3.650 3.241 3.138 970403 Druge skupne administrativne službe

1.000 1.000 1.000 10004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.000 1.000 1.000 1000804001 Internetna stran KS Grosuplje - LS

1.000 1.000 1.000 100402999 Drugi operativni odhodki

2.650 2.241 2.139 9504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.650 2.241 2.139 950804002 Obratovalni stroški poslovnih objektov - LS

2.500 2.031 1.940 96402200 Električna energija

150 210 199 95402203 Voda in komunalne storitve

35.040 35.640 30.009 8406 LOKALNA SAMOUPRAVA

23.860 24.460 23.236 950602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

23.860 24.460 23.236 9506029001 Delovanje ožjih delov občin

13.960 13.960 13.122 940806001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

200 120 0 0402000 Pisarniški material in storitve

600 680 678 100402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.000 1.000 973 97402009 Izdatki za reprezentanco

50 50 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

200 200 0 0402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

6.600 6.600 6.600 100402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.800 3.800 3.364 89402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

1.500 1.500 1.500 100402912 Posebni davek na določene prejemke

10 10 7 70402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

9.900 10.500 10.115 960806007 Delovanje krajevne skupnosti - LS

1.500 2.100 2.089 99402009 Izdatki za reprezentanco

6.800 6.800 6.526 96402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.600 1.600 1.500 94402912 Posebni davek na določene prejemke

11.180 11.180 6.773 610603 Dejavnost občinske uprave

11.180 11.180 6.773 6106039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

7.050 7.050 3.987 570806002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. -SOP

1.020 870 701 81402001 Čistilni material in storitve

150 150 141 94402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

96 96 0 0402099 Drugi splošni material in storitve

760 910 909 100402108 Drobni inventar

180 180 161 89402200 Električna energija

550 550 425 77402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

130 130 108 83402203 Voda in komunalne storitve

1.060 1.275 1.269 100402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

130 130 122 94402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

690 475 138 29402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

14 14 13 93402999 Drugi operativni odhodki

2.270 2.270 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.130 3.130 2.786 890806005 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS

428 428 427 100420202 Nakup strojne računalniške opreme

1.630 1.630 1.630 100420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

180 180 180 100420238 Nakup telekomunikacijske opreme

892 892 549 62420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.000 1.000 0 00806009 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov-LS
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Grosuplje

1.000 1.000 0 0402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.400 3.388 3.386 10011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.400 3.388 3.386 1001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.400 3.388 3.386 10011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2.400 3.388 3.386 1000811002 Ureditev vaških jeder - LS

1.500 1.935 1.934 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

900 1.453 1.452 100402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

75.210 74.139 73.570 9913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

75.210 74.139 73.570 991302 Cestni promet in infrastruktura

17.928 14.991 14.990 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

11.500 8.563 8.563 1000813002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

11.500 8.563 8.563 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6.428 6.428 6.427 1000813021 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno-LS

6.428 6.428 6.427 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

53.110 58.148 57.818 9913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

50.610 54.948 54.633 990813008 Rekonstrukcije in adapt. obstoj. javnih poti - LS

50.610 54.948 54.633 99420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000 1.700 1.696 1000813009 Umirjanje prometa - LS

1.000 1.700 1.696 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.500 1.500 1.488 990813012 Ureditev pešpoti ob Grosupeljščici - LS

1.500 1.500 1.488 99402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000 1.000 763 7613029003 Urejanje cestnega prometa

1.000 1.000 763 760813023 Talna cestna signalizacija-LS

1.000 1.000 763 76402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.172 0 0 013029004 Cestna razsvetljava

3.172 0 0 00813007 Razširitev javne razsvetljave - LS

3.172 0 0 0420401 Novogradnje

1.300 1.300 1.300 10015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.300 1.300 1.300 1001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.300 1.300 1.300 10015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.300 1.300 1.300 1000815001 Stroški čistilne akcije - LS

400 400 400 100402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

900 900 900 100412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

38.708 38.252 37.519 9816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

38.208 38.252 37.519 981603 Komunalna dejavnost

810 866 865 10016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810 866 865 1000816003 Upravljanje mrliške vežice na Gatini - LS

398 398 398 100402108 Drobni inventar

340 396 395 100402200 Električna energija

15 15 14 93402504 Zavarovalne premije za objekte

57 57 57 100402512 Zavarovalne premije za opremo

10.998 9.015 8.295 9216039003 Objekti za rekreacijo

2.000 1.400 1.018 730816014 Urejanje javnih površin - urbana oprema - LS

2.000 1.400 1.018 73420299 Nakup druge opreme in napeljav

7.598 6.909 6.772 980816017 Urejanje zelenih površin - SOP - Z

7.598 6.909 6.772 98402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.400 706 505 720816023 Urejanje zelenih površin -LS

1.400 706 505 72402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Grosuplje

25.400 28.371 28.359 10016039004 Praznično urejanje naselij

21.400 25.026 25.021 1000816015 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje - SOP - Z

16.409 16.409 16.408 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

0 3.626 3.626 100402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

4.991 4.991 4.987 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

4.000 3.345 3.338 1000816024 Izobešanje zastav po Grosupljem-LS

1.000 101 100 99402108 Drobni inventar

3.000 3.244 3.238 100402999 Drugi operativni odhodki

1.000 0 0 016039005 Druge komunalne dejavnosti

1.000 0 0 00816006 Ureditev tržnice v Grosupljem - LS

1.000 0 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500 0 0 01606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

500 0 0 016069001 Urejanje občinskih zemljišč

500 0 0 00816011 Ureditev meja na javnih površinah v KS - LS

500 0 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

1.300 1.648 1.647 10018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.300 1.648 1.647 1001805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.300 1.648 1.647 10018059002 Programi za mladino

1.300 1.648 1.647 1000818007 Prireditve za otroke - Miklavževanje-LS

300 381 380 100402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

1.000 1.267 1.267 100402999 Drugi operativni odhodki
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Ilova Gora

23.530 23.530 19.703 8409 Krajevna skupnost Ilova Gora

150 153 153 10004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

150 153 153 1000403 Druge skupne administrativne službe

150 153 153 10004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

150 153 153 1000904003 Nakup zastave-SOP-Z

150 153 153 100402108 Drobni inventar

1.085 1.085 1.026 9506 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.085 1.085 1.026 950602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1.085 1.085 1.026 9506029001 Delovanje ožjih delov občin

1.085 1.085 1.026 950906001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

80 80 80 100402000 Pisarniški material in storitve

110 110 109 99402009 Izdatki za reprezentanco

20 20 6 30402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

870 870 830 95402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

5 5 1 20402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

850 847 830 9811 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

850 847 830 981102 Program reforme kmetijstva in živilstva

850 847 830 9811029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

850 847 830 980911001 Ureditev vaškega centra Velika Il. gora - SOP - Z

850 847 830 98402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.445 21.445 17.695 8313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

15.445 21.445 17.695 831302 Cestni promet in infrastruktura

9.570 11.510 11.408 9913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.030 4.970 4.969 1000913001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

3.030 4.970 4.969 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6.440 6.440 6.440 1000913002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

6.440 6.440 6.440 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

100 100 0 00913008 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - LS

100 100 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.875 3.375 3.287 9713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.875 3.375 3.287 970913006 Rekonst. in adapt. obstoj. javnih poti - SOP - Z

2.875 3.375 3.287 97420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.000 6.560 3.000 4613029003 Urejanje cestnega prometa

3.000 6.560 3.000 460913011 Nadstrešek na avtobusnem postajališču

3.000 6.560 3.000 46420402 Rekonstrukcije in adaptacije

6.000 0 0 014 GOSPODARSTVO

6.000 0 0 01403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.000 0 0 014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.000 0 0 00914001 Ureditev turistične točke na platoju pri zastavi -SOP-Z+EU

6.000 0 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Mlačevo

64.790 64.790 63.972 9910 Krajevna skupnost Mlačevo

8.430 8.577 8.262 9606 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.420 5.420 5.105 940602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.420 5.420 5.105 9406029001 Delovanje ožjih delov občin

5.420 5.420 5.105 941006001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

169 128 128 100402000 Pisarniški material in storitve

731 772 771 100402009 Izdatki za reprezentanco

400 350 314 90402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

100 150 150 100402206 Poštnina in kurirske storitve

1.600 1.600 1.504 94402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.900 1.900 1.889 99402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

500 500 344 69402912 Posebni davek na določene prejemke

20 20 5 25402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

3.010 3.157 3.157 1000603 Dejavnost občinske uprave

3.010 3.157 3.157 10006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

1.510 1.510 1.510 1001006002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP

1.500 1.500 1.500 100402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

10 10 10 100402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.500 1.647 1.647 1001006003 Nakup opreme-LS

1.500 549 549 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

0 1.098 1.098 100431000 Inv. transf. neprofitnim org. in ustanovam

1.000 1.000 1.000 10011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.000 1.000 1.000 1001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1.000 1.000 1.000 10011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1.000 1.000 1.000 1001011004 Ureditev vaških centrov v KS Mlačevo - LS

1.000 1.000 1.000 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.300 34.960 34.958 10013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

35.300 34.960 34.958 1001302 Cestni promet in infrastruktura

21.342 24.282 24.281 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.500 5.440 5.439 1001013001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

2.500 5.440 5.439 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16.542 16.542 16.542 1001013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

16.542 16.542 16.542 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.300 2.300 2.300 1001013013 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS

2.300 2.300 2.300 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13.458 10.178 10.177 10013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13.458 10.178 10.177 1001013003 Obnove javnih poti v KS Mlačevo - SOP - Z

1.000 987 986 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

12.458 9.191 9.191 100420501 Obnove

500 500 500 10013029003 Urejanje cestnega prometa

500 500 500 1001013014 Vzdrževanje avtobusnih postajališč v KS Mlačevo-SOP-Z

500 500 500 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.586 5.926 5.915 10015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.586 5.926 5.915 1001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.486 1.826 1.823 10015029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.486 1.826 1.823 1001015004 Sanacija meteorne kanalizacije-SOP-Z

1.486 1.826 1.823 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.100 4.100 4.092 10015029003 Izboljšanje stanja okolja
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Mlačevo

4.100 4.100 4.092 1001015003 Izboljšanje bival.razmer-zatiranje komarjev--SOP-Z

2.600 2.600 2.592 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.500 1.500 1.500 100402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

13.274 13.433 13.162 9816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

12.774 12.933 12.704 981603 Komunalna dejavnost

12.774 12.933 12.704 9816039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.974 6.363 6.264 981016001 Upravljanje in vzdrž. pokopališč in mrl. vežic -LS

600 550 550 100402108 Drobni inventar

55 0 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

540 540 538 100402200 Električna energija

200 170 169 99402202 Poraba druge energije

120 120 101 84402203 Voda in komunalne storitve

630 765 691 90402204 Odvoz smeti

3.219 3.546 3.546 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

70 70 70 100402504 Zavarovalne premije za objekte

300 362 362 100402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

240 240 239 100420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

1.800 1.800 1.672 931016003 Ureditev novega dela pokopališča - SOP - Z

1.800 1.800 1.672 93420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000 4.770 4.768 1001016004 Ureditev novega dela pokopališča - LS

5.000 4.770 4.768 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

500 500 458 921606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

500 500 458 9216069001 Urejanje občinskih zemljišč

500 500 458 921016007 Ureditev meja na javnih poteh KS Mlačevo-SOP-Z

500 500 458 92402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

1.200 894 676 7618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

700 394 200 511803 Programi v kulturi

700 394 200 5118039003 Ljubiteljska kultura

700 394 200 511018001 Kulturne prireditve - LS

700 394 200 51402009 Izdatki za reprezentanco

500 500 476 951805 Šport in prostočasne aktivnosti

500 500 476 9518059001 Programi športa

500 500 476 951018007 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo - SOP-Z

500 500 476 95420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Polica

88.552 88.552 81.659 9211 Krajevna skupnost Polica

4.780 3.050 2.940 9604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

4.780 3.050 2.940 960403 Druge skupne administrativne službe

80 80 0 004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

80 80 0 01104003 Internetna stran KS Polica-LS

80 80 0 0402999 Drugi operativni odhodki

4.700 2.970 2.940 9904039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

200 300 300 1001104004 Organiziranje prireditev-LS

200 300 300 100402999 Drugi operativni odhodki

4.500 2.670 2.640 991104005 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica SOP-Z

0 667 667 100402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4.500 2.003 1.974 99420401 Novogradnje

10.261 9.261 8.421 9106 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.211 6.511 6.460 990602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.211 6.511 6.460 9906029001 Delovanje ožjih delov občin

7.211 6.511 6.460 991106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

300 300 299 100402000 Pisarniški material in storitve

1.000 916 911 99402009 Izdatki za reprezentanco

30 30 30 100402108 Drobni inventar

450 441 439 100402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

160 150 114 76402206 Poštnina in kurirske storitve

2.690 2.257 2.256 100402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.871 1.890 1.889 100402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

700 517 516 100402912 Posebni davek na določene prejemke

10 10 5 50402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

3.050 2.750 1.962 710603 Dejavnost občinske uprave

3.050 2.750 1.962 7106039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

1.750 1.650 950 581106002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - LS

1.500 1.400 873 62402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

250 250 77 31402504 Zavarovalne premije za objekte

900 900 828 921106004 Upravljanje in tekoče vzdržev.poslov.objektov in opreme-SOP

269 269 269 100402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

631 631 560 89402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

400 200 183 921106006 Nakup opreme -SOP-Z

400 200 183 92420200 Nakup pisarniškega pohištva

62.508 65.538 61.690 9413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

62.508 65.538 61.690 941302 Cestni promet in infrastruktura

30.021 31.351 29.337 9413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500 330 0 01113001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

500 330 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.457 15.957 14.457 911113002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

14.457 15.957 14.457 91402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

100 100 0 01113027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS

100 100 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

14.964 14.964 14.880 991113028 Tekoče vzdrževanje javnih poti -zimsko -LS

14.964 14.964 14.880 99402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

8.147 9.847 9.833 10013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.413 1.613 1.613 1001113029 Obnove javnih poti v KS Polica -LS
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Polica

1.413 1.613 1.613 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.734 8.234 8.220 1001113032 Obnova javnih poti v KS Polica - SOP-Z

6.734 8.234 8.220 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

24.340 24.340 22.521 9313029004 Cestna razsvetljava

20.500 20.500 20.164 981113031 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z

20.500 20.500 20.164 98420401 Novogradnje

3.840 3.840 2.357 611113033 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS

3.840 3.840 2.357 61420401 Novogradnje

587 587 0 015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

587 587 0 01502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

587 587 0 015029002 Ravnanje z odpadno vodo

587 587 0 01115003 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica-LS

587 587 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.550 5.348 3.922 7316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

5.550 5.348 3.922 731603 Komunalna dejavnost

5.550 5.348 3.922 7316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.550 5.348 3.922 731116008 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS

350 348 0 0402200 Električna energija

400 200 0 0402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.200 1.200 1.190 99402204 Odvoz smeti

1.500 1.500 972 65402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

550 550 550 100402504 Zavarovalne premije za objekte

150 150 0 0402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

600 600 600 100402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

800 800 610 76402999 Drugi operativni odhodki

4.866 4.768 4.686 9818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.866 4.768 4.686 981805 Šport in prostočasne aktivnosti

4.866 4.768 4.686 9818059001 Programi športa

100 0 0 01118003 Gradnja športnega igrišča v Troščinah-SOP-Z

100 0 0 0420401 Novogradnje

2.766 2.766 2.684 971118004 Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z

0 2.684 2.684 100420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča

2.766 82 0 0420401 Novogradnje

1.000 1.000 1.000 1001118006 Gradnja športnega igrišča na Peči - LS

1.000 1.000 1.000 100420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

1.000 1.002 1.002 1001118007 Upravljanje športnega igrišča na Peči -LS

1.000 1.002 1.002 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Račna

58.345 58.345 51.609 8812 Krajevna skupnost Račna

12.117 10.377 6.975 6706 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.920 3.600 3.583 1000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.920 3.600 3.583 10006029001 Delovanje ožjih delov občin

3.920 3.600 3.583 1001206001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

150 0 0 0402000 Pisarniški material in storitve

250 380 378 99402001 Čistilni material in storitve

1.290 753 753 100402009 Izdatki za reprezentanco

0 157 153 97402099 Drugi splošni material in storitve

370 410 404 99402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

1.850 1.890 1.889 100402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

10 10 6 60402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

8.197 6.777 3.392 500603 Dejavnost občinske uprave

8.197 6.777 3.392 5006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

5.070 4.950 3.167 641206002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP

700 700 549 78402200 Električna energija

1.000 1.000 0 0402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

700 620 453 73402203 Voda in komunalne storitve

300 300 251 84402204 Odvoz smeti

2.000 1.960 1.590 81402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

180 180 138 77402504 Zavarovalne premije za objekte

190 190 186 98402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.902 1.602 0 01206003 Adaptacija družbenega doma SOP-Z

2.902 1.602 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

225 225 225 1001206005 Nakup opreme -SOP-Z

225 225 225 100420238 Nakup telekomunikacijske opreme

15.759 15.759 15.583 9911 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

15.759 15.759 15.583 991102 Program reforme kmetijstva in živilstva

15.759 15.759 15.583 9911029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

15.759 15.759 15.583 991211001 Ureditev vaških centrov - SOP - Z

834 5.104 5.103 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

500 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0 10.010 9.834 98420401 Novogradnje

14.425 645 645 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

21.119 22.829 22.798 10013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

21.119 22.829 22.798 1001302 Cestni promet in infrastruktura

15.708 16.118 16.088 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.500 1.940 1.933 1001213001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

1.500 1.940 1.933 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

11.823 11.793 11.771 1001213002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

11.823 11.793 11.771 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

592 592 591 1001213009 Zimsko vzdrževanje pločnika na LC - SOP-Z

592 592 591 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.793 1.793 1.793 1001213011 Ureditev poti v Krajinskem parku Radensko polje -SOP-Z

1.793 1.793 1.793 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.769 3.069 3.068 10013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.769 3.069 3.068 1001213003 Ureditev javnih poti v KS Račna - SOP - Z

269 269 268 100402108 Drobni inventar
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Račna

1.500 2.800 2.800 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.642 3.642 3.642 10013029003 Urejanje cestnega prometa

3.642 3.642 3.642 1001213012 Nadstrešnica na avtob. postaj. V Račna -SOP-Z

3.642 3.642 3.642 100420401 Novogradnje

2.550 2.550 1.619 6316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

2.550 2.550 1.619 631603 Komunalna dejavnost

2.550 2.550 1.619 6316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.550 2.550 1.619 631216001 Upravljanje in vzdrž.pokopališč in mrl. vežic - LS

650 650 435 67402204 Odvoz smeti

1.900 1.900 1.184 62402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6.800 6.830 4.634 6818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.800 6.830 4.634 681805 Šport in prostočasne aktivnosti

6.800 6.830 4.634 6818059001 Programi športa

5.500 5.500 3.304 601218007 Ureditev športnih objektov v Račni - LS

5.500 5.500 3.304 60420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.300 1.330 1.330 1001218010 Ureditev športnih objektov v Račni -SOP-Z

1.300 1.330 1.330 100420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Sp. Slivnica

66.575 66.575 63.540 9513 Krajevna skupnost Sp. Slivnica

11.448 11.821 10.983 9304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

11.448 11.821 10.983 930403 Druge skupne administrativne službe

11.448 11.821 10.983 9304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3.666 4.039 3.981 991304005 Obnova družbenega doma in dvorišča - LS

3.666 4.039 3.981 99420501 Obnove

5.448 5.448 4.668 861304006 Upravljanje in vzdrževanje družbenega doma - LS

170 170 105 62402200 Električna energija

3.700 3.700 3.688 100402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

280 280 135 48402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.057 1.057 602 57402902 Plačila po podjemnih pogodbah

241 241 137 57402912 Posebni davek na določene prejemke

2.334 2.334 2.334 1001304007 Obnova družbenega doma -SOP-Z

2.334 2.334 2.334 100420501 Obnove

6.695 7.082 6.017 8506 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.333 4.333 3.932 910602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.333 4.333 3.932 9106029001 Delovanje ožjih delov občin

4.333 4.333 3.932 911306001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

109 109 106 97402000 Pisarniški material in storitve

100 100 42 42402001 Čistilni material in storitve

1.300 1.300 1.283 99402009 Izdatki za reprezentanco

800 800 540 68402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

900 900 839 93402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

1.114 1.114 1.114 100402920 Sodni stroški, stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi

10 10 9 90402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

2.362 2.749 2.085 760603 Dejavnost občinske uprave

2.362 2.749 2.085 7606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

2.362 2.749 2.085 761306002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj. - SOP

0 387 195 50402108 Drobni inventar

980 1.170 1.036 89402200 Električna energija

430 430 379 88402203 Voda in komunalne storitve

313 123 121 98402504 Zavarovalne premije za objekte

57 57 57 100402512 Zavarovalne premije za opremo

582 582 298 51402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

700 500 500 10011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

700 500 500 1001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

700 500 500 10011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

700 500 500 1001311001 Revtalizacija Slivniškega hriba SOP-Z

700 500 500 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.541 40.741 40.244 9913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

40.541 40.741 40.244 991302 Cestni promet in infrastruktura

11.650 11.150 11.144 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.218 3.718 3.713 1001313001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

4.218 3.718 3.713 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.432 7.432 7.432 1001313002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

7.432 7.432 7.432 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

27.891 28.591 28.185 9913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9.445 1.055 1.025 971313014 Rekonstrukcija JP na Zavrh - SOP-Z
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Sp. Slivnica

232 232 232 100402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

8.390 0 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

823 823 793 96420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18.446 27.536 27.161 991313017 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z

2.233 11.323 11.049 98420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16.213 16.213 16.112 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000 1.000 914 9113029004 Cestna razsvetljava

1.000 1.000 914 911313018 Javna razsvetljava-SOP-Z

1.000 1.000 914 91420501 Obnove

5.321 4.161 3.669 8816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

5.321 4.161 3.669 881603 Komunalna dejavnost

3.910 3.137 2.646 8416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.910 3.137 2.646 841316002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS

200 200 63 32402001 Čistilni material in storitve

850 7 7 100402108 Drobni inventar

780 780 716 92402200 Električna energija

250 320 309 97402203 Voda in komunalne storitve

400 400 348 87402204 Odvoz smeti

120 120 36 30402504 Zavarovalne premije za objekte

60 60 57 95402512 Zavarovalne premije za opremo

1.000 1.000 902 90402902 Plačila po podjemnih pogodbah

250 250 206 82402912 Posebni davek na določene prejemke

1.411 1.024 1.023 10016039004 Praznično urejanje naselij

1.411 1.024 1.023 1001316013 Izobešanje zastav po Sp. Slivnici - SOP - Z

411 24 23 96402108 Drobni inventar

1.000 1.000 1.000 100402999 Drugi operativni odhodki

1.870 2.270 2.128 9418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

500 500 449 901803 Programi v kulturi

500 500 449 9018039005 Drugi programi v kulturi

500 500 449 901318005 Upravljanje kulturne dvorane -LS

500 500 449 90402200 Električna energija

1.370 1.770 1.679 951805 Šport in prostočasne aktivnosti

770 770 760 9918059001 Programi športa

770 770 760 991318002 Šport in rekreacija - LS

770 770 760 99402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

600 1.000 919 9218059002 Programi za mladino

600 1.000 919 921318001 Decemberska obdaritev otrok  - LS

600 1.000 919 92402999 Drugi operativni odhodki
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Škocjan

40.876 40.876 38.349 9414 Krajevna skupnost Škocjan

9.491 9.178 9.046 9906 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.220 3.768 3.740 990602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.220 3.768 3.740 9906029001 Delovanje ožjih delov občin

3.220 3.768 3.740 991406001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

400 532 531 100402000 Pisarniški material in storitve

2.790 3.206 3.205 100402009 Izdatki za reprezentanco

10 10 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

20 20 5 25402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

6.271 5.410 5.306 980603 Dejavnost občinske uprave

6.271 5.410 5.306 9806039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

3.951 3.802 3.700 971406002 Upravljanje in tekoče vzdrž. skup. prostorov - SOP

250 202 202 100402001 Čistilni material in storitve

800 699 671 96402200 Električna energija

1.270 1.270 1.243 98402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

120 120 110 92402203 Voda in komunalne storitve

150 150 120 80402204 Odvoz smeti

420 420 416 99402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

855 855 854 100402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

86 86 84 98402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.330 1.077 1.076 1001406006 Nakup opreme za KS - SOP - Z

1.330 1.077 1.076 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

515 412 411 1001406010 Urejanje zunanjih površin posl.-stan. objekta -SOP-Z

515 412 411 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

475 119 118 991406011 Adaptacija poslovnih prostorov in sanitarij

475 119 118 99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.100 830 827 10011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.100 830 827 1001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1.100 830 827 10011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1.100 830 827 1001411002 Ureditev vaških centrov v KS Škocjan -SOP - Z

1.100 830 827 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

28.885 29.468 27.076 9213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

28.885 29.468 27.076 921302 Cestni promet in infrastruktura

8.085 9.231 9.157 9913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

515 1.661 1.593 961413001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

515 1.661 1.593 96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.985 4.985 4.982 1001413002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

4.985 4.985 4.982 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.585 2.585 2.582 1001413015 Tekoče vzdrževanje javnih poti-letno -LS

2.585 2.585 2.582 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

19.800 18.827 16.509 8813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

19.800 18.827 16.509 881413003 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan -SOP- Z

19.800 18.827 16.509 88420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000 1.410 1.410 10013029003 Urejanje cestnega prometa

1.000 1.410 1.410 1001413016 postavitev prometne signal. in neprometnih znakov SOP-Z

0 650 650 100402108 Drobni inventar

1.000 760 760 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

1.400 1.400 1.400 10018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Škocjan

1.400 1.400 1.400 1001805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.400 1.400 1.400 10018059001 Programi športa

1.400 1.400 1.400 1001418004 Športna oprema - SOP-Z

1.400 1.400 1.400 100420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Šmarje Sap

103.128 103.128 101.149 9815 Krajevna skupnost Šmarje Sap

860 660 657 10004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

860 660 657 1000403 Druge skupne administrativne službe

660 660 657 10004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

660 660 657 1001504003 Internetna stran KS Šmarje-Sap -LS

470 470 469 100402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

190 190 188 99402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

200 0 0 004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

200 0 0 01504004 Sanacija stopnic in fasade na objektu pošte-SOP-Z

200 0 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14.630 14.580 13.003 8906 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.120 10.629 9.560 900602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

11.120 10.629 9.560 9006029001 Delovanje ožjih delov občin

11.120 10.629 9.560 901506004 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

400 400 233 58402000 Pisarniški material in storitve

496 597 597 100402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

50 50 0 0402007 Računalniške storitve

2.150 3.015 3.015 100402009 Izdatki za reprezentanco

400 400 0 0402010 Hrana, storitve menz in restavracij

150 0 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

104 3 0 0402402 Stroški prevoza v državi

1.050 44 0 0402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

2.600 2.600 2.316 89402902 Plačila po podjemnih pogodbah

200 0 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

2.900 2.900 2.863 99402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

600 600 529 88402912 Posebni davek na določene prejemke

20 20 8 40402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

3.510 3.951 3.443 870603 Dejavnost občinske uprave

3.510 3.951 3.443 8706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

3.460 3.951 3.443 871506005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -SOP

100 100 45 45402001 Čistilni material in storitve

50 49 35 71402108 Drobni inventar

1.600 1.600 1.355 85402200 Električna energija

350 350 264 75402203 Voda in komunalne storitve

93 93 80 86402204 Odvoz smeti

840 946 946 100402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

110 495 494 100402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

50 50 0 0402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

48 48 48 100402512 Zavarovalne premije za opremo

4 4 3 75402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

55 56 55 98402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

160 160 118 74402999 Drugi operativni odhodki

50 0 0 01506006 Nakup opreme -SOP-Z

50 0 0 0420202 Nakup strojne računalniške opreme

62.926 65.148 64.831 10013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

62.926 65.148 64.831 1001302 Cestni promet in infrastruktura

5.700 3.665 3.664 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.200 3.665 3.664 1001513027 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Šmarje Sap

4.000 3.439 3.438 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.200 226 226 100402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

500 0 0 01513029 Vzdrževanje JP v KS Šmarje-sap SOP-Z

200 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

300 0 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

11.306 20.853 20.582 9913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8.830 12.947 12.820 991513011 Rekonstrukcija javnih poti v KS - LS

8.830 12.947 12.820 99420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.476 7.906 7.762 981513015 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z

450 0 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

1.626 7.906 7.762 98420402 Rekonstrukcije in adaptacije

400 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16.420 12.274 12.273 10013029003 Urejanje cestnega prometa

1.420 1.479 1.478 1001513028 Postavitev cestnih ogledal in prometnih znakov -LS

1.420 1.479 1.478 100402108 Drobni inventar

15.000 10.795 10.794 1001513031 Postavitev avtobusnih postaj v KS Šmarje-Sap

15.000 10.795 10.794 100420401 Novogradnje

29.500 28.356 28.313 10013029004 Cestna razsvetljava

29.500 28.356 28.313 1001513024 Javna razsvetljava v KS -SOP-Z

29.500 28.356 28.313 100420401 Novogradnje

12.612 10.231 10.225 10016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

450 0 0 01602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

450 0 0 016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

450 0 0 01516006 Označitve ulic v naselju Šmarje-Sap - LS

450 0 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

12.162 10.231 10.225 1001603 Komunalna dejavnost

1.500 1.282 1.282 10016039001 Oskrba z vodo

1.500 1.282 1.282 1001516009 Postavitev nadzemnih hidrantov - SOP - Z

1.500 1.282 1.282 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.654 54 52 9616039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.654 54 52 961516001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS

1.700 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

54 54 52 96402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

900 0 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

950 1.376 1.374 10016039003 Objekti za rekreacijo

950 1.376 1.374 1001516010 Redno letno in zimsko vzdr. zelenih povr. KS Šmarje -SOP-Z

100 58 57 98402203 Voda in komunalne storitve

250 366 366 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

400 347 346 100402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

200 605 605 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

7.058 7.519 7.518 10016039004 Praznično urejanje naselij

4.700 5.381 5.380 1001516003 Novoletno okraševanje - SOP - z

4.700 5.381 5.380 100402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

2.358 2.138 2.137 1001516007 Izobešanje zastav po Šmarju-Sapu - SOP - Z

445 225 224 100402108 Drobni inventar

1.913 1.913 1.913 100402999 Drugi operativni odhodki

12.100 12.509 12.433 9918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

400 2.255 2.255 1001802 Ohranjanje kulturne dediščine
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Šmarje Sap

400 2.255 2.255 10018029001 Nepremična kulturna dediščina

400 2.255 2.255 1001518004 Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine - LS

0 2.255 2.255 100402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

400 0 0 0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

11.500 10.254 10.178 991803 Programi v kulturi

11.500 10.254 10.178 9918039005 Drugi programi v kulturi

11.500 10.254 10.178 991518002 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS

100 100 74 74402001 Čistilni material in storitve

400 62 61 98402108 Drobni inventar

270 0 0 0402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

2.200 1.881 1.881 100402200 Električna energija

4.000 4.600 4.594 100402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

350 356 356 100402203 Voda in komunalne storitve

150 150 120 80402204 Odvoz smeti

1.000 1.675 1.675 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

95 95 94 99402504 Zavarovalne premije za objekte

64 0 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

27 27 27 100402512 Zavarovalne premije za opremo

154 154 154 100402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.690 1.154 1.144 99402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

200 0 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

800 0 0 0420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

200 0 0 01805 Šport in prostočasne aktivnosti

200 0 0 018059001 Programi športa

200 0 0 01518005 Ureditev rekreac. prostora in bajerja Zacurek - LS

200 0 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Št. Jurij

75.451 80.031 76.633 9616 Krajevna skupnost Št. Jurij

90 0 0 004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…

90 0 0 00403 Druge skupne administrativne službe

90 0 0 004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

90 0 0 01604001 Internetna stran KS Št. Jurij -LS

90 0 0 0402999 Drugi operativni odhodki

4.957 4.957 3.563 7206 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.917 3.917 3.054 780602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.917 3.917 3.054 7806029001 Delovanje ožjih delov občin

3.917 3.917 3.054 781606001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

150 130 0 0402000 Pisarniški material in storitve

90 90 0 0402001 Čistilni material in storitve

200 200 27 14402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

190 190 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

500 500 331 66402009 Izdatki za reprezentanco

80 80 0 0402206 Poštnina in kurirske storitve

10 10 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

2.677 2.697 2.691 100402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

10 10 5 50402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

10 10 0 0402999 Drugi operativni odhodki

1.040 1.040 509 490603 Dejavnost občinske uprave

1.040 1.040 509 4906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

1.040 1.040 509 491606002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslov. obj. -SOP

800 800 421 53402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

90 90 78 87402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

10 10 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

40 40 0 0402512 Zavarovalne premije za opremo

60 60 0 0402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

10 10 10 100402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

30 30 0 0402999 Drugi operativni odhodki

56.139 56.639 55.859 9913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

56.139 56.639 55.859 991302 Cestni promet in infrastruktura

42.852 42.372 42.371 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

9.439 9.159 9.159 1001613001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

9.439 9.159 9.159 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

33.213 33.213 33.212 1001613002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko -SOP - Z

33.213 33.213 33.212 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

200 0 0 01613016 Tekoče vzdrževanje javnih poti -letno -LS

200 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13.287 14.267 13.488 9513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

10.426 10.746 10.328 961613003 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti -SOP -Z

10.426 10.746 10.328 96420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.861 3.521 3.160 901613014 Rekon. in adaptacija lokalnih cest v KS -SOP-Z

2.861 3.521 3.160 90420402 Rekonstrukcije in adaptacije

6.375 7.135 7.135 10016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

6.375 7.135 7.135 1001603 Komunalna dejavnost

4.975 3.419 3.419 10016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.975 3.419 3.419 1001616001 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 07.03.2019 ob 11:06:06

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_p_0300

- 55 -

 GRAD d.d.



OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Št. Jurij

117 96 96 100402001 Čistilni material in storitve

46 0 0 0402108 Drobni inventar

1.446 0 0 0402200 Električna energija

209 0 0 0402203 Voda in komunalne storitve

600 0 0 0402204 Odvoz smeti

176 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

131 0 0 0402504 Zavarovalne premije za objekte

50 0 0 0402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

491 0 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

200 0 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

599 2.413 2.413 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

910 910 910 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.400 3.716 3.715 10016039003 Objekti za rekreacijo

1.400 3.716 3.715 1001616010 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij - LS

300 212 212 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

700 3.504 3.504 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

400 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.690 11.300 10.077 8918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.490 10.381 9.440 911803 Programi v kulturi

1.270 0 0 018039003 Ljubiteljska kultura

1.270 0 0 01618001 Kulturne prireditve - LS

100 0 0 0402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

500 0 0 0402009 Izdatki za reprezentanco

160 0 0 0402199 Drugi posebni materiali in storitve

510 0 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

5.220 10.381 9.440 9118039005 Drugi programi v kulturi

1.720 7.581 7.580 1001618003 Obnova kulturne dvorane - LS

0 810 809 100402199 Drugi posebni materiali in storitve

120 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.410 6.771 6.771 100420501 Obnove

190 0 0 0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.500 2.800 1.860 661618010 Vzdrževanje kulturne dvorane - SOP - Z

63 63 63 100402108 Drobni inventar

520 520 372 72402200 Električna energija

860 741 83 11402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

120 135 123 91402203 Voda in komunalne storitve

585 585 540 92402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

250 250 225 90402504 Zavarovalne premije za objekte

0 104 104 100402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

750 50 0 0402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

352 352 351 100420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.200 919 637 691805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.200 919 637 6918059002 Programi za mladino

1.200 919 637 691618011 Obdaritev otrok - LS

100 100 0 0402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

750 142 85 60402010 Hrana, storitve menz in restavracij

350 677 552 82402999 Drugi operativni odhodki

200 0 0 023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Št. Jurij

200 0 0 02302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

200 0 0 023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

200 0 0 01623001 Pomoč krajanom ob naravnih nesrečah - LS

200 0 0 0412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Žalna

90.294 96.211 90.451 9417 Krajevna skupnost Žalna

8.950 8.950 8.344 9306 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.450 8.700 8.233 950602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.450 8.700 8.233 9506029001 Delovanje ožjih delov občin

8.450 8.700 8.233 951706001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti - SOP

2.960 3.067 3.067 100402000 Pisarniški material in storitve

50 50 0 0402001 Čistilni material in storitve

550 550 339 62402009 Izdatki za reprezentanco

800 1.240 1.240 100402010 Hrana, storitve menz in restavracij

695 538 476 88402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

25 25 24 96402206 Poštnina in kurirske storitve

1.190 1.190 1.074 90402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.900 1.760 1.760 100402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

270 270 245 91402912 Posebni davek na določene prejemke

10 10 8 80402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač.promet

500 250 111 440603 Dejavnost občinske uprave

500 250 111 4406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…

500 250 111 441706002 Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih obj.- SOP

300 50 0 0402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200 200 111 56402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

366 0 0 011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

366 0 0 01102 Program reforme kmetijstva in živilstva

366 0 0 011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

366 0 0 01711001 Ureditev vaških jeder  - SOP - Z

366 0 0 0402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

34.646 36.870 35.514 9613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

34.646 36.870 35.514 961302 Cestni promet in infrastruktura

23.649 28.617 28.615 10013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.788 6.436 6.434 1001713001 Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno - SOP-Z

2.788 6.436 6.434 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

20.861 22.181 22.180 1001713002 Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko - SOP - Z

20.861 22.181 22.180 100402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.492 7.748 6.394 8313029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.739 6.395 6.394 1001713003 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna - SOP-Z

0 736 735 100402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

2.739 5.659 5.659 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.753 1.353 0 01713014 Rekonstrukcija javne poti v Mali Loki - LS-r

1.753 1.353 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

6.505 505 505 10013029003 Urejanje cestnega prometa

6.000 0 0 01713020 Nadstrešnica za šolarje -SOP-Z

6.000 0 0 0420401 Novogradnje

505 505 505 1001713021 Postavitev cest. ogledal v Mali Loki-LS-R

505 505 505 100402108 Drobni inventar

1.700 1.700 837 4915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.700 1.700 837 491502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.700 1.700 837 4915029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.700 1.700 837 491715001 Stroški čistilne akcije in sanac. črnih odlag.- LS

1.000 1.000 837 84402010 Hrana, storitve menz in restavracij
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Krajevna skupnost Žalna

700 700 0 0402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

40.992 45.711 43.032 9416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…

40.992 45.711 43.032 941603 Komunalna dejavnost

6.052 6.452 5.946 9216039001 Oskrba z vodo

400 400 0 01716013 Kontrola vodnih zajetij Mala Loka - LS-r

400 400 0 0402999 Drugi operativni odhodki

100 100 0 01716018 Pridobitev vodnega dovolj. za vodovod M. Loka -LS-R

100 100 0 0420299 Nakup druge opreme in napeljav

5.552 5.952 5.946 1001716021 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka -LS-R

552 552 552 100402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

5.000 5.400 5.394 100420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

34.940 39.259 37.087 9416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.530 6.530 5.204 801716002 Upravljanje in vzdrž. pokop. in mrliških vežic -LS

50 50 0 0402001 Čistilni material in storitve

50 50 0 0402108 Drobni inventar

550 550 440 80402200 Električna energija

30 30 0 0402202 Poraba druge energije

250 250 181 72402203 Voda in komunalne storitve

1.400 1.372 579 42402204 Odvoz smeti

200 200 39 20402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.200 3.228 3.228 100402902 Plačila po podjemnih pogodbah

800 800 738 92402912 Posebni davek na določene prejemke

18.490 15.339 15.244 991716003 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - SOP - Z

280 802 800 100402113 Geod. stor., parcelizacije, cenitve in druge podob. stor

70 180 116 64402920 Sodni stroški, stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi

140 140 133 95402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS

15.000 9.860 9.839 100420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.000 2.512 2.512 100420600 Nakup zemljišč

0 1.845 1.845 100420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

120 81 81 1001716005 Sanacija pokopališča v Veliki Loki - SOP - Z

120 81 81 100402920 Sodni stroški, stor.odvetnik.,izved.,tolmač.notarj. in drugi

550 550 0 01716006 Ureditev in širitev pokopališča v Žalni - LS

550 550 0 0420402 Rekonstrukcije in adaptacije

9.250 16.759 16.558 991716022 Obnova ograje na pokopališču Vel.Loka -SOP -Z

9.250 16.759 16.558 99420501 Obnove

3.640 2.980 2.724 9118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.640 2.980 2.724 911803 Programi v kulturi

3.640 2.980 2.724 9118039005 Drugi programi v kulturi

3.640 2.980 2.724 911718006 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov -SOP-Z

1.100 750 645 86402200 Električna energija

700 523 454 87402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

150 150 89 59402203 Voda in komunalne storitve

1.520 1.459 1.439 99402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

170 98 97 99402504 Zavarovalne premije za objekte
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

PRORAČUN OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2018

Rebalans 2          
2018

Veljavni Reb. 2         
2018

Realizacija   
2018

Indeks                  
Real.18 /    

Velj.18

Od januar 2018
Do december 2018

Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti  - C

783.350 783.350 708.141 9019 Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti  - C

783.350 783.350 708.141 9022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

783.350 783.350 708.141 902201 Servisiranje javnega dolga

783.350 783.350 708.141 9022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -…

783.350 783.350 708.141 900522002 Odplačila dolga nove občine

765.200 765.200 689.995 90550101 Odplačila kreditov pslovnim bankam-dolgoročni krediti

18.150 18.150 18.146 100550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

20.981.359 20.981.359 17.451.365 83SKUPAJ:
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

12.900 12.750 2.200 17 17 34.35001 Občinski svet

6.900 6.750 2.200 32 33 24.35001 POLITIČNI SISTEM

6.900 6.750 2.200 32 33 24.3500101 Politični sistem

6.900 6.750 2.200 32 33 24.35001019001 Dejavnost občinskega sveta
6.900 6.750 2.200 32 33 24.350OB032-07-0005 Financiranje svetniških skupin
6.000 6.000 0 0 0 10.00006 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.000 6.000 0 0 0 10.0000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo

6.000 6.000 0 0 0 10.00006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
6.000 6.000 0 0 0 10.000OB032-07-0006 Sofin. raz.prog.v RRA LUR in ostalih proj. EU

300 300 0 0 0 1.10003 Župan

300 300 0 0 0 1.10004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

300 300 0 0 0 1.1000403 Druge skupne administrativne službe

300 300 0 0 0 1.10004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
300 300 0 0 0 1.100OB032-07-0007 Stroški za pokroviteljstva in prireditve občine

167.178 167.398 146.069 87 87 872.64804 Urad za splošne zadeve

25.078 25.298 14.907 59 59 125.14806 LOKALNA SAMOUPRAVA

25.078 25.298 14.907 59 59 125.1480603 Dejavnost občinske uprave

1.778 1.778 170 10 10 9.22806039001 Administracija občinske uprave
250 250 65 26 26 3.100OB032-07-0587 Počitniške dejavnosti - Kranjska Gora

1.528 1.528 105 7 7 6.128OB032-07-0588 Počitniška dejavnost - Čateške toplice
23.300 23.520 14.737 63 63 115.92006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
23.300 23.520 14.737 63 63 115.920OB032-07-0433 Investicije v računalniško in drugo opremo

141.600 141.600 131.162 93 93 745.00007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

141.600 141.600 131.162 93 93 745.0000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

400 400 0 0 0 12.00007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
400 400 0 0 0 12.000OB032-07-0002 Invest. in invest. vzdrž.objektov in opreme CZ

141.200 141.200 131.162 93 93 733.00007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
46.000 46.000 46.000 100 100 235.000OB032-07-0003 Investicijsko vzdrž. gasilskih domov in opreme
45.200 45.200 45.200 100 100 240.000OB032-07-0004 Nakup gasilske opreme
50.000 50.000 39.962 80 80 258.000OB032-07-0009 Poraba požarne takse

500 500 0 0 0 2.50013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

500 500 0 0 0 2.5001306 Telekomunikacije in pošta

500 500 0 0 0 2.50013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

500 500 0 0 0 2.500OB032-07-0504 Javno internetno WiFi omrežje
25.200 27.910 23.434 93 84 77.610040 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

25.200 27.910 23.434 93 84 77.61006 LOKALNA SAMOUPRAVA

25.200 27.910 23.434 93 84 77.6100603 Dejavnost občinske uprave

25.200 27.910 23.434 93 84 77.61006039001 Administracija občinske uprave
0 0 33 0 0 1.400OB032-07-0001

25.200 27.910 23.401 93 84 76.210OB032-07-0428 Investicije in investicijsko vzdrževanje
6.050 6.050 191 3 3 31.850041 Medobčinski razvojni center

6.050 6.050 191 3 3 31.85006 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.050 6.050 191 3 3 31.8500603 Dejavnost občinske uprave

6.050 6.050 191 3 3 31.85006039001 Administracija občinske uprave
6.050 6.050 191 3 3 31.850OB032-07-0527 Investicije in investicijsko vzdrževanje

2.595.170 2.482.858 1.734.492 67 70 17.966.11305 Urad za finance,  gospodarstvo in družbene dejavnosti

77.950 75.950 71.975 92 95 150.60004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

77.950 75.950 71.975 92 95 150.6000403 Druge skupne administrativne službe

77.950 75.950 71.975 92 95 150.60004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
11.200 11.200 10.059 90 90 18.200OB032-07-0473 Investicije in inv. vzdrževanje Družbenega doma
66.750 64.750 61.916 93 96 132.400OB032-07-0474 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
11.500 10.030 5.650 49 56 83.56006 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.500 10.030 5.650 49 56 83.5600603 Dejavnost občinske uprave

11.500 10.030 5.650 49 56 83.56006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
11.500 10.030 5.650 49 56 83.560OB032-07-0435 Investicije in invest. vzdrževanje občinske uprave

191.485 191.485 151.637 79 79 638.98511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

172.985 172.985 133.753 77 77 580.4851102 Program reforme kmetijstva in živilstva

36.000 36.000 31.054 86 86 176.00011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
36.000 36.000 31.054 86 86 176.000OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

136.985 136.985 102.699 75 75 404.48511029003 Zemljiške operacije
0 0 390 0 0 0OB032-07-0180 Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

8.000 8.000 3.668 46 46 40.000OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč
1.500 1.500 1.464 98 98 3.000OB032-07-0351 Komasacija Mlačevo
1.485 1.485 439 30 30 7.485OB032-07-0476 Agromelioracije Mlačevo

126.000 126.000 96.738 77 77 354.000OB032-07-0489 Agromelioracija in komasacija Gatina
18.500 18.500 17.884 97 97 58.5001104 Gozdarstvo
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

18.500 18.500 17.884 97 97 58.50011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
18.500 18.500 17.524 95 95 58.500OB032-07-0016 Gozdne vlake

0 0 360 0 0 0OB032-07-0181 Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč
45.500 45.500 14.693 32 32 107.45013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

45.500 45.500 14.693 32 32 107.4501302 Cestni promet in infrastruktura

12.000 12.000 10.972 91 91 56.00013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
12.000 12.000 10.972 91 91 56.000OB032-07-0017 Poljske poti
33.500 33.500 3.721 11 11 51.45013029003 Urejanje cestnega prometa
33.500 33.500 3.721 11 11 51.450OB032-07-0018 Postavitev neprom.zankov v in izven nas.Grosuplje
70.500 55.240 4.811 7 9 174.24014 GOSPODARSTVO

70.500 55.240 4.811 7 9 174.2401403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.500 1.500 0 0 0 1.50014039001 Promocija občine
1.500 1.500 0 0 0 1.500OB032-07-0566 Sožitje med mestom in podeželjem

69.000 53.740 4.811 7 9 172.74014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
59.000 43.740 0 0 0 128.740OB032-07-0021 Radensko polje
10.000 10.000 4.811 48 48 44.000OB032-07-0591 Zavod za turizem in promocijo Grosuplje

208.500 103.610 4.391 2 4 1.015.19015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

45.660 44.660 0 0 0 121.6601504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

45.660 44.660 0 0 0 121.66015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
1.660 660 0 0 0 13.660OB032-07-0025 Sanacija poškodb hudourniških vodotokov

44.000 44.000 0 0 0 108.000OB032-07-0559 Čiščenje vodotokov
142.740 38.850 0 0 0 758.4301505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

142.740 38.850 0 0 0 758.43015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
123.000 19.110 0 0 0 410.620OB032-18-0608 Projekt Vezi narave
19.740 19.740 0 0 0 347.810OB032-18-0609 Projekt LIFE
20.100 20.100 4.391 22 22 135.1001506 Splošne okoljevarstvene storitve

20.100 20.100 4.391 22 22 135.10015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
20.100 20.100 4.391 22 22 20.100OB032-18-0610 Projekti LAS Sožitje med mestom in podeželjem

0 0 0 0 0 13.000OB032-19-0625 Obnova korit v Tlakah
0 0 0 0 0 102.000OB032-19-0626 Ureditev bajerja Zacurek

83.621 93.621 71.911 86 77 273.06116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

47.000 57.000 52.232 111 92 69.8401603 Komunalna dejavnost

41.000 51.000 48.530 118 95 51.00016039003 Objekti za rekreacijo

 GRAD d.d.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 29.03.2019 ob 15:43:46

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_n_0096

- 3 -



OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

41.000 51.000 48.530 118 95 51.000OB032-07-0477 Rekreacijsko območje Koščakov hirb
6.000 6.000 3.701 62 62 18.84016039005 Druge komunalne dejavnosti
6.000 6.000 3.701 62 62 18.840OB032-07-0431 Oglaševanje v občini Grosuplje

20.621 20.621 19.679 95 95 76.2211605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

20.621 20.621 19.679 95 95 76.22116059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
20.621 20.621 19.679 95 95 76.221OB032-07-0475 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj
16.000 16.000 0 0 0 127.0001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

16.000 16.000 0 0 0 127.00016069001 Urejanje občinskih zemljišč
16.000 16.000 0 0 0 127.000OB032-18-0606 Ureditev centralnega parka Grosuplje

612.304 613.304 613.112 100 100 946.30417 ZDRAVSTVENO VARSTVO

612.304 613.304 613.112 100 100 946.3041702 Primarno zdravstvo

612.304 613.304 613.112 100 100 946.30417029001 Dejavnost zdravstvenih domov
27.800 28.800 28.609 103 99 361.800OB032-07-0026 Invest. in tekoče zdrževanje zdravstvenega doma

584.504 584.504 584.503 100 100 584.504OB032-07-0516 Nakup poslovnih prostorov ZD Grsouplje
349.100 348.900 150.757 43 43 5.311.32118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

11.300 11.300 10.000 88 88 48.5001802 Ohranjanje kulturne dediščine

11.300 11.300 10.000 88 88 48.50018029001 Nepremična kulturna dediščina
11.000 11.000 10.000 91 91 47.000OB032-07-0027 Invest. in vzdrževanje zgod., kult. in sak.obj.

300 300 0 0 0 1.500OB032-07-0033 Investicije v muzej Mlin
130.800 130.800 72.785 56 56 3.518.0211803 Programi v kulturi

40.600 40.600 40.600 100 100 210.82118039001 Knjižničarstvo in založništvo
40.600 40.600 40.600 100 100 210.821OB032-07-0028 Nabava knjig - knjižnica
90.200 90.200 32.185 36 36 3.307.20018039005 Drugi programi v kulturi
1.000 1.000 1.000 100 100 23.000OB032-07-0030 Investicije v knjižnico
5.000 5.000 5.000 100 100 20.000OB032-07-0031 Amortizacija opreme - knjižnica
5.000 5.000 5.000 100 100 40.000OB032-07-0300 Investicijsko vzdrževanje - knjižnica

33.500 33.500 11.200 33 33 83.500OB032-07-0472 Investicije in invest. vzdr. kulturnih domov
45.700 45.700 9.984 22 22 140.700OB032-07-0553 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov

0 0 0 0 0 3.000.000OB032-19-0628 Investicija v Kulturni dom Grosuplje
207.000 206.800 67.973 33 33 1.744.8001805 Šport in prostočasne aktivnosti

207.000 206.800 67.973 33 33 1.744.80018059001 Programi športa
34.500 34.300 23.711 69 69 130.800OB032-07-0035 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
43.000 43.000 0 0 0 1.355.000OB032-07-0540 Športni park Brezje
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
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129.500 129.500 44.261 34 34 259.000OB032-07-0583 Športno igrišče Zavrh
944.710 945.218 645.556 68 68 9.265.40219 IZOBRAŽEVANJE

56.100 61.100 59.911 107 98 237.1001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

56.100 61.100 59.911 107 98 237.10019029001 Vrtci
16.100 1.150 0 0 0 1.150OB032-07-0036 Investicije v vrtce
30.000 49.950 49.915 166 100 185.950OB032-07-0037 Investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtcev
10.000 10.000 9.996 100 100 50.000OB032-07-0038 Amortizacija premičnin v vrtcih

888.610 884.118 585.645 66 66 9.028.3021903 Primarno in sekundarno izobraževanje

849.710 845.218 581.645 68 69 6.938.90219039001 Osnovno šolstvo
0 0 0 0 0 800.000

192.363 192.363 55.309 29 29 376.163OB032-07-0040 Investicijsko vzdrževanje OŠ Luis Adamič
10.000 10.000 10.000 100 100 60.000OB032-07-0041 Investicijsko vzdrževanje OŠ Brinje

0 0 0 0 0 7.000OB032-07-0042 Investicijsko vzdrževanje podružnične OŠ Polica
14.000 14.010 14.000 100 100 42.150OB032-07-0043 Amortizacija - OŠ Luisa Adamiča s podružnicami
8.500 8.500 8.500 100 100 34.000OB032-07-0044 Amortizacija - OŠ Brinje s podružnicami

18.000 18.000 16.587 92 92 57.000OB032-07-0045 Rač.in druga oprema v OŠ Louis Adamič s podruž.
10.000 10.000 9.748 97 97 30.000OB032-07-0046 Rač. in druga oprema v OŠ Brinje s podružnicami

0 0 -4.836 0 0 0OB032-07-0047 Investicije v šole - podružnična OŠ Polica
190.000 185.164 67.117 35 36 4.983.908OB032-07-0049 Investicije v šole -  OŠ Luis Adamič

0 0 0 0 0 106.000OB032-07-0338 Unvesticije v šole-OŠ Brinje
600 600 0 0 0 600OB032-07-0500 Investicije v šole - POŠ Polica

4.000 4.334 4.333 108 100 17.334OB032-07-0572 Amortizacija -OŠ Šmarje-Sap
3.000 3.000 2.940 98 98 12.000OB032-07-0573 Rač. in druga oprema v OŠ Šmarje-Sap
4.700 4.700 4.700 100 100 18.200OB032-07-0574 Investicijsko vzrdrž. OŠ Šmarje-Sap

394.547 394.547 393.247 100 100 394.547OB032-18-0622 Obnova telovadnic v OŠ L.A. Grosuplje
38.900 38.900 4.000 10 10 2.089.40019039002 Glasbeno šolstvo
4.000 4.000 4.000 100 100 16.000OB032-07-0048 Amortizacija - Glasbena šola

34.900 34.900 0 0 0 72.900OB032-07-0184 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola
0 0 0 0 0 2.000.500OB032-19-0629 Investicija v Glasbeno šolo Grosuplje

4.014.838 4.023.719 3.185.643 79 79 28.708.69306 Urad za komunalno infrastrukturo

3.300 3.300 2.738 83 83 9.30008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.300 3.300 2.738 83 83 9.3000802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.300 3.300 2.738 83 83 9.30008029001 Prometna varnost
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
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NRP 2018-2022

3.300 3.300 2.738 83 83 9.300OB032-07-0053 Stroški prometne varnosti in preventive
27.350 27.350 27.090 99 99 119.35011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

27.350 27.350 27.090 99 99 119.3501104 Gozdarstvo

27.350 27.350 27.090 99 99 119.35011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
27.350 27.350 27.090 99 99 119.350OB032-07-0054 Vzdrževanje gozdnih cest (GC)
17.900 17.900 7.246 40 40 113.60012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

7.500 7.500 7.246 97 97 7.9001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

7.500 7.500 7.246 97 97 7.90012029001 Oskrba z električno energijo
7.500 7.500 7.246 97 97 7.900OB032-07-0055 Gradnja javnih sist. distrib. in oskrbe z el.energ

10.400 10.400 0 0 0 105.7001207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

10.400 10.400 0 0 0 105.70012079001 Oskrba s toplotno energijo
10.400 10.400 0 0 0 12.100OB032-07-0371 Rekonstrukcija kotlovnice

0 0 0 0 0 93.600OB032-07-0378 Obnova sistema daljinskega ogrevanja - najemnina KI
2.077.968 2.075.188 1.640.790 79 79 15.746.28413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.077.968 2.075.188 1.640.790 79 79 15.746.2841302 Cestni promet in infrastruktura

1.654.235 1.636.755 1.395.499 84 85 6.258.61513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
26.000 26.000 20.053 77 77 116.600OB032-07-0064 Nadzor nad cestami

490.550 476.020 474.955 97 100 483.520OB032-07-0067 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever
1.000 1.000 0 0 0 322.000OB032-07-0068 Izgradnja prometne infrast. (JP) - oprem.stav.zem.

0 0 16.020 0 0 0OB032-07-0075 Javne poti v KS Šmarje Sap
67.050 98.880 89.132 133 90 283.880OB032-07-0078 Javne poti v KS Grosuplje

0 0 0 0 0 128.000OB032-07-0081 Preplastitev na LC v Veliki Stari Vasi
2.000 0 0 0 0 0OB032-07-0083 Rekonstrukcija LC s križiščem in mostom v Brezju

500 500 0 0 0 30.500OB032-07-0085 Rekonstrukcija mostu in križišča - center Št.Jurij
0 0 0 0 0 40.000OB032-07-0377 Ureditev infrastrukture v naselje Ponova vas

15.300 28.569 18.004 118 63 56.069OB032-07-0395 Ureditev vzporednih povezav ob ukinitvah NPr
99.000 92.801 76.797 78 83 338.301OB032-07-0437 Obnove JP poti in LC v občini Grosuplje

325.992 319.392 317.733 97 99 404.392OB032-07-0438 Ureditev Infrastrukture LC Mlačevo - Žalna
1.000 0 0 0 0 70.500OB032-07-0439 Novogradnja - Kettejeva cesta
5.000 2.700 0 0 0 83.700OB032-07-0440 Obnova lokalne ceste Grosuplje - Ponova vas

76.000 78.550 78.441 103 100 188.550OB032-07-0466 Sanacija poškodb in brežin na lokalnih cestah
28.600 28.600 11.996 42 42 127.100OB032-07-0484 Javne poti v KS Šmarje

0 0 0 0 0 60.500OB032-07-0511 Obnova LC Št. Jurij - Škocjan - Turjak
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NRP 2018-2022

127.000 116.100 25.789 20 22 366.400OB032-07-0513 Ured. inf. pri širitvi žel. proge Grosuplje - Kočevje
0 0 0 0 0 196.000OB032-07-0528 Ureditev LC Mala Račna - Gaberje

10.000 100 0 0 0 127.100OB032-07-0529 Obnova LC Grosuplje - Sp. Slivnica
10.600 10.600 10.144 96 96 59.600OB032-07-0570 Izgradnja pločnika ob LC na Polici

116.143 69.793 52.042 45 75 71.793OB032-07-0575 Ureditev kolesarske infrastrukture in površin za pešce
114.500 121.100 121.057 106 100 171.100OB032-07-0585 Ureditev LC Ilova Gora - Luče
65.000 66.800 66.452 102 99 67.300OB032-07-0595 Obnova Industrijske ceste Grosuplje
3.000 38.250 0 0 0 1.875.357OB032-18-0604 Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji

70.000 61.000 16.885 24 28 582.353OB032-18-0605 Ureditev peš in kolesarske povezave na Taborski c.
0 0 0 0 0 8.000OB032-19-0624 Ureditev JP 616021 v Škocjanu

71.025 71.625 48.723 69 68 5.844.86113029003 Urejanje cestnega prometa
37.000 37.000 17.245 47 47 125.000OB032-07-0089 Ureditev avtobusnih postajališč

525 3.525 2.941 560 83 7.525OB032-07-0091 Celostna prometna strategija
0 0 0 0 0 10.000OB032-07-0396 Spodbujanje mobilnosti
0 0 0 0 0 5.649.236OB032-07-0412 P+R Grosuplje

1.000 1.000 0 0 0 4.000OB032-07-0441 Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic
1.000 1.600 1.537 154 96 5.600OB032-07-0495 Postavitev prometne signalizacije
4.500 1.500 0 0 0 16.500OB032-07-0508 Parkirni sistemi

27.000 27.000 27.000 100 100 27.000OB032-07-0510 Ureditev javnih parkirišč
72.000 88.000 81.729 114 93 543.60013029004 Cestna razsvetljava
72.000 88.000 81.729 114 93 543.600OB032-07-0415 Javna razsvetljava

280.708 278.808 114.839 41 41 3.099.20813029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
0 17.500 17.211 0 98 17.500OB032-07-0175 R3 646 - Šmarje - pločnik Razdrto - Mali vrh

1.000 1.000 0 0 0 371.500OB032-07-0398 R3 646-1444, 1195 Adamičeva cesta
6.000 6.000 0 0 0 60.000OB032-07-0411 R3 646/1443 Pločnik Šmarje Sap - Cikava

50.908 50.908 40.210 79 79 55.908OB032-07-0430 Ureditev infrastrukture v naselju Velika Račna
7.500 5.600 5.495 73 98 123.600OB032-07-0443 Rekonstrukcija R3-646 - Pločnik Sp. Blato

138.700 121.200 25.371 18 21 296.200OB032-07-0485 R3 646/1194 Pločnik Mali Vrh
3.100 3.100 3.093 100 100 3.100OB032-07-0509 R3 647/1174 Pločnik v naselju Veliko Mlačevo

25.900 25.900 2.700 10 10 153.400OB032-07-0544 R3 657/1174 Pločnik Lobček-Plešivica
18.200 18.200 3.843 21 21 85.600OB032-18-0598 R3 647/1368 Pločnik Čušperk
16.000 16.000 12.572 79 79 83.000OB032-18-0599 R3 647/1173 Pločnik Grosuplje-V.Mlačevo
8.500 8.500 0 0 0 58.500OB032-18-0600 R3647/1773 Ureditev križnega krožošča z Zupančičevo
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4.900 4.900 4.343 89 89 4.900OB032-18-0601 R3 647/1773 Ureditev krožnega križišča z R3 647/1368 Mlačevo-Rašica
0 0 0 0 0 1.786.000OB032-19-0623 Rekonst. R3 647/1173 in 1174 Grosuplje-Vel.Mlačevo

1.078.697 1.077.613 845.485 78 78 9.328.23215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.050.197 1.049.113 837.067 80 80 9.239.7321502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

76.180 75.096 16.620 22 22 355.61615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
55.980 55.980 8.150 15 15 245.330OB032-07-0117 Komunalna deponija
20.200 19.116 8.470 42 44 110.286OB032-07-0379 Obnove na področju ravnanja z odpadki - najemnina KI

974.017 974.017 820.447 84 84 8.884.11615029002 Ravnanje z odpadno vodo
270.121 270.121 225.242 83 83 411.532OB032-07-0123 Gradnja kanalizacije - oprem. stavbnih zemljišč

0 0 0 0 0 454.500OB032-07-0124 Gradnja kanalizacije Ponova vas
0 0 0 0 0 1.260.480OB032-07-0125 Gradnja kanalizacije Mlačevo

294.514 294.514 253.318 86 86 1.078.882OB032-07-0380 Obnova kanalizacijskih sistemov - najemnina KI
0 0 0 0 0 1.231.329OB032-07-0417 Kanalizacija Žalna

271.082 271.082 205.886 76 76 647.552OB032-07-0488 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
138.300 138.300 136.002 98 98 193.749OB032-07-0498 Gradnja kanalizacije na Gatini

0 0 0 0 0 1.500.000OB032-07-0502 Gradnja kanalizacije Račna
0 0 0 0 0 806.827OB032-07-0514 Kanalizacija Mala vas
0 0 0 0 0 1.216.475OB032-07-0515 Kanalizacija Št. Jurij
0 0 0 0 0 82.790OB032-07-0564 Kanalizacija in MKČN Mala Loka

28.500 28.500 8.418 30 30 88.5001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

28.500 28.500 8.418 30 30 88.50015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
20.000 20.000 0 0 0 70.000OB032-07-0389 Ureditev Grosupeljščice s pritoki in izgr. zadrž. Veliki potok
8.500 8.500 8.418 99 99 18.500OB032-07-0596 Ureditev potoka Bičje

808.623 821.368 662.292 82 81 3.390.52616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.390 7.390 4.783 65 65 28.8901602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

7.390 7.390 4.783 65 65 28.89016029003 Prostorsko načrtovanje
7.390 7.390 4.783 65 65 28.890OB032-07-0519 Urbana oprema

454.055 454.055 399.400 88 88 1.527.3131603 Komunalna dejavnost

443.055 443.055 394.654 89 89 1.292.89716039001 Oskrba z vodo
358.290 361.326 317.623 89 88 1.186.868OB032-07-0382 Obnova vodovodnih sistemov - najemnina KI

0 0 0 0 0 1.000OB032-07-0446 Gradnja vodovoda Ilova gora - Ravni dol
0 0 0 0 0 3.300OB032-07-0530 Gradnja vodovoda Kožljevac - Troščine

84.765 81.729 77.031 91 94 81.729OB032-07-0543 Nadvoz Brezje in lokalna cesta do ZN Sever-vodovod
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0 0 0 0 0 20.000OB032-18-0611 Ureditev infrastrukture pri širitvi žel. proge Gr.-Kočevje-vodovod
1.000 1.000 0 0 0 12.00016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1.000 1.000 0 0 0 12.000OB032-07-0383 Obnova pokopaliških objektov - najemnina KI

0 0 0 0 0 56.00016039003 Objekti za rekreacijo
0 0 0 0 0 56.000OB032-19-0627 Rekreacijsko območje Koščakov hrib

10.000 10.000 4.747 47 47 166.41616039005 Druge komunalne dejavnosti
10.000 10.000 4.747 47 47 166.416OB032-18-0602 Ureditev tržnice Grosuplje

347.178 359.923 258.110 74 72 1.834.3231606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

47.078 63.078 60.697 129 96 87.07816069001 Urejanje občinskih zemljišč
100 100 0 0 0 23.100OB032-07-0162 Projekti za opremljanje stavbnih zemljišč

46.978 62.978 60.697 129 96 63.978OB032-07-0568 Ureditev centra Perovega
300.100 296.845 197.413 66 67 1.747.24516069002 Nakup zemljišč
300.100 296.845 197.413 66 67 1.747.245OB032-07-0163 Pridobitve zemljišč

1.000 1.000 0 0 0 1.40018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.000 1.000 0 0 0 1.4001805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.000 1.000 0 0 0 1.40018059001 Programi športa
1.000 1.000 0 0 0 1.400OB032-18-0603 Ureditev igrišča na Perovem

287.368 287.368 54.937 19 19 822.96807 Urad za prostor

287.368 287.368 54.937 19 19 822.96816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

285.368 285.368 54.937 19 19 818.9681602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

285.368 285.368 54.937 19 19 818.96816029003 Prostorsko načrtovanje
5.720 5.720 3.514 61 61 37.720OB032-07-0169 Spremembe prostorsko izvedbenih aktov

40.000 40.000 0 0 0 229.600OB032-07-0190 Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN
77.348 77.348 29.014 38 38 77.348OB032-07-0412 P+R Grosuplje

140.300 140.300 22.410 16 16 452.300OB032-07-0469 Spremembe in dopolnitev OPN
10.000 10.000 0 0 0 10.000OB032-07-0470 Center Grosuplje
10.000 10.000 0 0 0 10.000OB032-07-0471 Center Šmarje
2.000 2.000 0 0 0 2.000OB032-07-0518 Zmanjšanje poplavne ogroženosti
2.000 2.000 0 0 0 4.0001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

2.000 2.000 0 0 0 4.00016069001 Urejanje občinskih zemljišč
2.000 2.000 0 0 0 4.000OB032-07-0517 Gospodarska cona Jug - komasacija

67.173 68.439 65.120 97 95 144.82908 Krajevna skupnost Grosuplje

5.400 5.400 2.786 52 52 8.60006 LOKALNA SAMOUPRAVA
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5.400 5.400 2.786 52 52 8.6000603 Dejavnost občinske uprave

5.400 5.400 2.786 52 52 8.60006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
3.130 3.130 2.786 89 89 6.330OB032-07-0316 Nakup opreme za poslovne prostore KS-LS
2.270 2.270 0 0 0 2.270OB032-07-0542 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - SOP

54.782 56.648 56.329 103 99 116.33813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

54.782 56.648 56.329 103 99 116.3381302 Cestni promet in infrastruktura

51.610 56.648 56.329 109 99 98.33813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
50.610 54.948 54.633 108 99 93.578OB032-07-0195 Rekonstrukcija in adapt.obstoj. javnih poti in pešpoti
1.000 1.700 1.696 170 100 4.760OB032-07-0407 Umirjanje prometa
3.172 0 0 0 0 18.00013029004 Cestna razsvetljava
3.172 0 0 0 0 18.000OB032-07-0197 Sredstva za delovanje, obnove in razširitve javne razsvetljave
6.991 6.391 6.005 86 94 19.89116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.991 6.391 6.005 86 94 19.8911603 Komunalna dejavnost

2.000 1.400 1.018 51 73 5.00016039003 Objekti za rekreacijo
2.000 1.400 1.018 51 73 5.000OB032-07-0449 Urejanje javnih površin  - urbana oprema - LS
4.991 4.991 4.987 100 100 14.89116039004 Praznično urejanje naselij
4.991 4.991 4.987 100 100 14.891OB032-18-0612 Novoletna okrasitev v KS Grosuplje -SOP-Z

11.875 9.935 6.287 53 63 26.42809 Krajevna skupnost Ilova Gora

0 0 0 0 0 3.05304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0 0 0 0 0 3.0530403 Druge skupne administrativne službe

0 0 0 0 0 3.05304039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
0 0 0 0 0 3.053OB031-07-0558 Postavitev droga s slovensko zastavo

5.875 9.935 6.287 107 63 23.37513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.875 9.935 6.287 107 63 23.3751302 Cestni promet in infrastruktura

2.875 3.375 3.287 114 97 13.27513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
2.875 3.375 3.287 114 97 13.275OB032-07-0206 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti
3.000 6.560 3.000 100 46 10.10013029003 Urejanje cestnega prometa
3.000 6.560 3.000 100 46 10.100OB032-07-0577 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem
6.000 0 0 0 0 014 GOSPODARSTVO

6.000 0 0 0 0 01403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.000 0 0 0 0 014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
6.000 0 0 0 0 0OB032-07-0581 Ureditev turistične točke na platoju pri zastavi -SOP-Z

23.498 20.135 19.978 85 99 53.47510 Krajevna skupnost Mlačevo
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

1.500 1.647 1.647 110 100 2.14706 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.500 1.647 1.647 110 100 2.1470603 Dejavnost občinske uprave

1.500 1.647 1.647 110 100 2.14706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
1.500 1.647 1.647 110 100 2.147OB032-18-0618 Nakup opreme-LS
1.000 1.000 1.000 100 100 2.15011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.000 1.000 1.000 100 100 2.1501102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1.000 1.000 1.000 100 100 2.15011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
1.000 1.000 1.000 100 100 2.150OB032-07-0210 Ureditve vaških jeder

13.458 10.178 10.177 76 100 39.34813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13.458 10.178 10.177 76 100 39.3481302 Cestni promet in infrastruktura

13.458 10.178 10.177 76 100 39.34813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13.458 10.178 10.177 76 100 39.348OB032-07-0211 Rekonst. in adapt. obstoječih javnih poti
7.040 6.810 6.679 95 98 8.71016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.040 6.810 6.679 95 98 8.7101603 Komunalna dejavnost

7.040 6.810 6.679 95 98 8.71016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
7.040 6.810 6.679 95 98 8.710OB032-07-0217 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic

500 500 476 95 95 1.12018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

500 500 476 95 95 1.1201805 Šport in prostočasne aktivnosti

500 500 476 95 95 1.12018059001 Programi športa
500 500 476 95 95 1.120OB032-07-0561 Sanacija ograje na športnem igrišču Malo Mlačevo -SOP-Z

41.253 40.156 38.194 93 95 72.94011 Krajevna skupnost Polica

4.500 2.003 1.974 44 99 2.00304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.500 2.003 1.974 44 99 2.0030403 Druge skupne administrativne službe

4.500 2.003 1.974 44 99 2.00304039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
4.500 2.003 1.974 44 99 2.003OB032-18-0617 Postavitev stebra z zastavo v KS Polica-SOP-Z

400 200 183 46 92 56006 LOKALNA SAMOUPRAVA

400 200 183 46 92 5600603 Dejavnost občinske uprave

400 200 183 46 92 56006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
400 200 183 46 92 560OB032-07-0524 Nakup opreme -LS

32.487 34.187 32.353 100 95 61.33113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

32.487 34.187 32.353 100 95 61.3311302 Cestni promet in infrastruktura

8.147 9.847 9.833 121 100 17.19113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
8.147 9.847 9.833 121 100 17.191OB032-07-0525 Obnove javnih poti v KS Polica -LS
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

24.340 24.340 22.521 93 93 44.14013029004 Cestna razsvetljava
20.500 20.500 20.164 98 98 37.500OB032-07-0550 Gradnja javne razsvetljave na Polici - SOP-Z
3.840 3.840 2.357 61 61 6.640OB032-18-0613 Gradnja javne razsvetljave na Polici -LS

0 0 0 0 0 5.10016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 0 0 0 0 5.1001603 Komunalna dejavnost

0 0 0 0 0 5.10016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0 0 0 0 0 5.100OB032-07-0593 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrtvaških vežic-LS

3.866 3.766 3.684 95 98 3.94618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.866 3.766 3.684 95 98 3.9461805 Šport in prostočasne aktivnosti

3.866 3.766 3.684 95 98 3.94618059001 Programi športa
2.866 2.766 2.684 94 97 2.946OB032-07-0404 Gradnja športnih igrišč
1.000 1.000 1.000 100 100 1.000OB032-07-0551 Gradnja športnega igrišča na Peči - LS

29.494 25.754 21.780 74 85 60.93412 Krajevna skupnost Račna

3.127 1.827 225 7 12 12.64706 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.127 1.827 225 7 12 12.6470603 Dejavnost občinske uprave

3.127 1.827 225 7 12 12.64706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
3.127 1.827 225 7 12 12.647OB032-07-0424 Investicije in investicijsko vzdrž. poslov. objektov

14.425 10.655 10.480 73 98 13.45511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

14.425 10.655 10.480 73 98 13.4551102 Program reforme kmetijstva in živilstva

14.425 10.655 10.480 73 98 13.45511029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
14.425 10.655 10.480 73 98 13.455OB032-07-0231 Ureditev vaških centrov
5.142 6.442 6.442 125 100 25.04213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.142 6.442 6.442 125 100 25.0421302 Cestni promet in infrastruktura

1.500 2.800 2.800 187 100 15.40013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.500 2.800 2.800 187 100 15.400OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna
3.642 3.642 3.642 100 100 9.64213029003 Urejanje cestnega prometa
3.642 3.642 3.642 100 100 3.642OB032-07-0232 Ureditev javnih poti in postajališč v KS Račna

0 0 0 0 0 6.000OB032-18-0616 Ureditev parkirišča pri mrliški vežici -SOP-Z
6.800 6.830 4.634 68 68 9.79018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.800 6.830 4.634 68 68 9.7901805 Šport in prostočasne aktivnosti

6.800 6.830 4.634 68 68 9.79018059001 Programi športa
5.500 5.500 3.304 60 60 8.100OB032-07-0242 Ureditev športnih objektov v Račni
1.300 1.330 1.330 102 100 1.690OB032-07-0454 Ureditev športnih objektov v Račni - SOP - Z
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

35.359 36.232 35.683 101 98 112.86713 Krajevna skupnost Sp. Slivnica

6.000 6.373 6.315 105 99 26.56904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.000 6.373 6.315 105 99 26.5690403 Druge skupne administrativne službe

6.000 6.373 6.315 105 99 26.56904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
2.334 2.334 2.334 100 100 17.334OB032-07-0247 Ureditev in posodobitev družbnega doma
3.666 4.039 3.981 109 99 9.235OB032-07-0456 Ureditev in obnova kulturnega doma  - LS

700 500 500 71 100 1.40011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

700 500 500 71 100 1.4001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

700 500 500 71 100 1.40011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
700 500 500 71 100 1.400OB032-18-0614 Revitalizacija Slivniškega hriba SOP-Z

28.659 29.359 28.868 101 98 84.89813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

28.659 29.359 28.868 101 98 84.8981302 Cestni promet in infrastruktura

27.659 28.359 27.954 101 99 74.89813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
9.213 823 793 9 96 1.723OB032-07-0245 Modernizacija javnih poti

18.446 27.536 27.161 147 99 73.175OB032-18-0615 Rekonstrukcija javnih poti in brežin -SOP-Z
1.000 1.000 914 91 91 10.00013029004 Cestna razsvetljava
1.000 1.000 914 91 91 10.000OB032-07-0246 Razširitev javne razsvetljave - SOP - Z

23.005 21.423 19.103 83 89 50.29314 Krajevna skupnost Škocjan

1.805 1.196 1.195 66 100 5.17606 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.805 1.196 1.195 66 100 5.1760603 Dejavnost občinske uprave

1.805 1.196 1.195 66 100 5.17606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
475 119 118 25 99 3.919OB032-07-0252 Adaptacija poslovnih prostorov

1.330 1.077 1.076 81 100 1.257OB032-07-0254 Nakup opreme za KS - SOP - Z
19.800 18.827 16.509 83 88 43.62713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

19.800 18.827 16.509 83 88 43.6271302 Cestni promet in infrastruktura

19.800 18.827 16.509 83 88 43.62713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
19.800 18.827 16.509 83 88 43.627OB032-07-0258 Ureditev in moder.javnih poti v KS Škocjan
1.400 1.400 1.400 100 100 1.49018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.400 1.400 1.400 100 100 1.4901805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.400 1.400 1.400 100 100 1.49018059001 Programi športa
1.400 1.400 1.400 100 100 1.490OB032-07-0562 Športno igrišče - SOP-Z

59.706 61.891 61.575 103 99 139.43815 Krajevna skupnost Šmarje Sap

200 0 0 0 0 004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

200 0 0 0 0 00403 Druge skupne administrativne službe

200 0 0 0 0 004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
200 0 0 0 0 0OB032-07-0537 Sanacija stopnic in fasade na objektu pošte-SOP-Z
50 0 0 0 0 14406 LOKALNA SAMOUPRAVA

50 0 0 0 0 1440603 Dejavnost občinske uprave

50 0 0 0 0 14406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči
50 0 0 0 0 144OB032-07-0548 Nakup opreme - SOP-Z

55.656 60.004 59.689 107 99 124.98713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55.656 60.004 59.689 107 99 124.9871302 Cestni promet in infrastruktura

300 0 0 0 0 013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
300 0 0 0 0 0OB032-07-0532 Vzdrževanje JP v KS Šmarje-Sap - SOP - Z

10.856 20.853 20.582 190 99 65.53613029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
8.830 12.947 20.582 233 159 27.147OB032-07-0272 Vzdrževanje in rekonstrukcija javnih poti v KS
2.026 7.906 0 0 0 38.389OB032-07-0273 Rekonstrukcija javnih poti v KS - SOP - Z

15.000 10.795 10.794 72 100 10.79513029003 Urejanje cestnega prometa
15.000 10.795 10.794 72 100 10.795OB032-07-0274 Nadstrešek nad avtobusnim postajališčem
29.500 28.356 28.313 96 100 48.65613029004 Cestna razsvetljava
29.500 28.356 28.313 96 100 48.656OB032-07-0275 Investicijska vlaganja v javno razsvetljavo - SOP-Z. LS
2.600 1.887 1.886 73 100 11.54716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.600 1.887 1.886 73 100 11.5471603 Komunalna dejavnost

1.500 1.282 1.282 85 100 3.98216039001 Oskrba z vodo
1.500 1.282 1.282 85 100 3.982OB032-07-0483 Postavitev nadzemnih hidrantov

900 0 0 0 0 63016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
900 0 0 0 0 630OB032-07-0281 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
200 605 605 303 100 1.33516039003 Objekti za rekreacijo
200 605 605 303 100 1.335OB032-07-0507 Vzdrževanje zelenih površin v KS Šmarje-Sap

0 0 0 0 0 5.60016039004 Praznično urejanje naselij
0 0 0 0 0 5.600OB032-07-0565 Novoletno okraševanje - SOP -Z

1.200 0 0 0 0 2.76018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.000 0 0 0 0 1.8001803 Programi v kulturi

1.000 0 0 0 0 1.80018039005 Drugi programi v kulturi
1.000 0 0 0 0 1.800OB032-07-0554 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov - LS

200 0 0 0 0 9601805 Šport in prostočasne aktivnosti

 GRAD d.d.

Pripravil/a: Jelka Kogovšek
Izpis pripravljen 29.03.2019 ob 15:43:48

Vrstni red: *
Podjetje: OBČINA GROSUPLJE

Ime poročila: last_bi_gen_n_0096

- 14 -



OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

200 0 0 0 0 96018059001 Programi športa
200 0 0 0 0 960OB032-07-0322 Ureditev rekreacijskih prostorov in prostorov za druženje

18.348 28.429 27.649 151 97 68.18216 Krajevna skupnost Št. Jurij

13.287 14.267 13.488 102 95 50.74013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13.287 14.267 13.488 102 95 50.7401302 Cestni promet in infrastruktura

13.287 14.267 13.488 102 95 39.96713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
10.426 10.746 10.328 99 96 30.246OB032-07-0283 Rekon. in adapt. obstoječih javnih poti
2.861 3.521 3.160 110 90 9.721OB032-07-0457 Rekonstrikcije in adaptacije obstoječih JP - LS

0 0 0 0 0 3.90013029003 Urejanje cestnega prometa
0 0 0 0 0 3.900OB132-19-0632 Postavitev avtobusnega postajališča - SOP-Z
0 0 0 0 0 6.87313029004 Cestna razsvetljava
0 0 0 0 0 6.873OB032-07-0579 Javna razsvetljava v KS Št. Jurij -SOP-Z

3.109 7.039 7.039 226 100 10.13916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.109 7.039 7.039 226 100 10.1391603 Komunalna dejavnost

1.709 3.323 3.323 194 100 4.62316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1.709 3.323 3.323 194 100 4.623OB032-07-0287 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic
1.400 3.716 3.715 265 100 5.51616039003 Objekti za rekreacijo
1.400 3.716 3.715 265 100 5.516OB032-07-0427 Ureditev večnamenskega platoja ob POŠ Št. Jurij
1.952 7.123 7.122 365 100 7.30318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.952 7.123 7.122 365 100 7.3031803 Programi v kulturi

1.952 7.123 7.122 365 100 7.30318039005 Drugi programi v kulturi
352 352 351 100 100 532OB032-07-0290 Vzdrževanje kulturne dvorane

1.600 6.771 6.771 423 100 6.771OB032-07-0462 Spomeniško varstvo in varstvo kulturne dediščine
43.392 44.038 41.807 96 95 109.77717 Krajevna skupnost Žalna

10.492 7.012 5.659 54 81 26.74813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

10.492 7.012 5.659 54 81 26.7481302 Cestni promet in infrastruktura

4.492 7.012 5.659 126 81 26.74813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.492 7.012 5.659 126 81 26.748OB032-07-0296 Ureditev in moder. javnih poti v KS Žalna
6.000 0 0 0 0 013029003 Urejanje cestnega prometa
6.000 0 0 0 0 0OB032-07-0556 Nadstrešnica za šolarje - SOP-Z

32.900 37.026 36.148 110 98 82.92916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

32.900 37.026 36.148 110 98 82.9291603 Komunalna dejavnost

5.100 5.500 5.394 106 98 12.10316039001 Oskrba z vodo
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OBČINA GROSUPLJE

1290 GROSUPLJE
Taborska cesta 2

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sprejeti plan
 2018

Veljavni plan
 2018

Realizacija NRP
za leto 2018

Indeks
real.18 / 

spr. pl.18

Indeks
real.18 /   

velj. pl.18

Skupaj plan   
NRP 2018-2022

100 100 0 0 0 100OB032-07-0531 Pridobitev vodnega dovolj. za vodovod M.Loka - LS -R
5.000 5.400 5.394 108 100 12.003OB032-18-0619 Ureditev filtrov za vodno zajetje Mala Loka-LS-R

27.800 31.526 30.754 111 98 70.82616039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
18.000 14.217 14.196 79 100 46.317OB032-07-0303 Ureditev pokopališča v Žalni
9.800 17.309 16.558 169 96 24.509OB032-07-0350 Sredstva za urejanje pokopališč in gradnjo mrliških vežic

0 0 0 0 0 10018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

0 0 0 0 0 1001803 Programi v kulturi

0 0 0 0 0 10018039005 Drugi programi v kulturi
0 0 0 0 0 100OB032-07-0306 Obnova kulturnega doma v Žalni

7.462.107 7.364.785 73 74SKUPAJ: 5.484.143 49.354.494
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TABELA:  PODATKI IZ BILANCE STANJA OBČINE GROSUPLJE NA DAN 31.12.2018

v EUR

Zap. VRSTA STANJE STANJE IND

št. PREMOŽENJA 31.12.2017 31.12.2018 18/17

1.  AKTIVA

1.1.  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 100.609.585 102.016.795 101

1.1.1. 00-01 Neopredmetena sredstva in dolg.aktiv.časovne razmejitve (sedanja vrednost) 149.974 151.984 101

1.1.2. 02-03 Nepremičnine (sedanja vrednost): 71.004.645 73.692.985 104

   -  zemljišča (PK) 12.238.456 12.435.868 102

   -  negospodarske stavbe (PK) 5.482.491 6.934.410 126

   -  drugi gradbeni objekti (vodov.Magd.gora, trg Šmarje Sap, JR, elektro omrežje idr.) 16.290.689 17.501.354 107

   -  objekti javne komunalne infrastrukture 34.172.446 34.751.989 102

   -  nepremičnine v pridobivanju na področju stanovanjske, cestne idr. infrastrukture 994.242 476.996 48

   -  nepremičnine v pridobivanju na področju družbenih dejavnosti 107.020 314.638 294

   -  nepremičnine v pridobivanju-JKI 1.719.301 1.277.730 74

1.1.3. 04-05 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (sedanja vrednost) 2.473.051 2.186.278 88
   - oprema razna (PK) 262.341 262.865 100
   - oprema JKI 2.133.625 1.897.420 89
   - drobni inventar-razni 13.513 13.513 100
   - drobni inventar JKI 9.196 12.480 136

   - oprema v pridobivanju-razna 28.123 0 0

   - opremv pridobivanju-ravnanje s komunalnimi odpadki 26.253 0 0

1.1.4. 06 Dolgoročne finančne naložbe 1.036.634 1.040.418 100

   -  KDH3-obveznice 940 180 19

   -  delnice ZVTG 925 970 105

   -  DVS Triglav steber Global-Grosuplje 5.130 4.756 93

   -  DVS Triglav steber Global-Dobrepolje 4.591 4.257 93

   -  DVS Triglav steber Global-Ivančna Gorica 1.744 1.617 93

   -  naložbe v deleže v državi - lastniški delež JKP 1.023.305 1.028.638 101

1.1.5. 08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 595.517 6.438 1

   -  Dolg.terjatve iz poslov.-priznane v prisilnih poravnavah 338 338 100

   -  Dolg.terjatve iz poslov.-nadomestilo za dano stavbno pravico-lekarna Ljubljana 584.503 0 0

   -  Dolg.terjatve iz poslov.-kupnina za zemljišče-V.l.2020 10.676 6.101 57

1.1.6. 09 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje 25.349.763 24.938.691 98

    - sredstva, dana v upravljanje OŠ L.A.Grosuplje 6.548.127 6.782.245 104

    - sredstva, dana v upravljanje OŠ Brinje 4.994.291 4.753.960 95

    - sredstva, dana v upravljanje OŠ Šmarje-Sap 3.108.888 2.978.371 96

    - sredstva, dana v upravljanje GŠ Grosuplje 104.230 109.632 105

    - sredstva, dana v upravljanje ZD Grosuplje 5.746.090 5.579.519 97

    - sredstva, dana v upravljanje VVZ Kekec 2.920.344 2.854.724 98

    - sredstva, dana v upravljanje KNJIŽNICA Grosuplje 1.917.958 1.840.348 96

    - sredstva, dana v upravljanje Zavod za turizem Grosuplje 9.835 39.891 406



TABELA:  PODATKI IZ BILANCE STANJA OBČINE GROSUPLJE NA DAN 31.12.2018

v EUR

Zap. VRSTA STANJE STANJE IND

št. PREMOŽENJA 31.12.2017 31.12.2018 18/17

1.2.  KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.701.874 3.677.664 99

1.2.1. 10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 22 22 100

1.2.2. 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: 1.208.578 947.061 78

   -  tolarska sredstva na računu proračuna 409.005 779.089 190
   -  tolarska sredstva proračunske rezerve na računu proračuna 159.572 167.972 105

   -  tolarska sredstva na depozitnih računih (vezava likvidnostnih sredstev) 640.000 0 0

1.2.3. 12 Kratkoročne terjatve do kupcev 488.463 450.968 92

   -  terjatve za najemnino poslovnih prostorov 8.867 7.036 79

   -  terjatve za najemnino stanovanj 17.440 18.717 107

   -  terjatve -JKP poračun najemnine JKI 17.558 9.618 55

   -  terjatve za oglase v Gosupeljskih odmevih 2.163 3.004 139

   -  terjatve za najemnino počitniških objektov 260 234 90

   -  terjatve za druge najemnine 267.542 271.148 101

   -  terjatve za najemnine za stavbna zemljišča 335 107 32

   -  terjatve za refundacijo obratovalnih stroškov 242 539 223

   -  terjatve za sklenjene kupoprodajne pogodbe 5.844 0 0

   -  terjatve sporne in netožene 4.569 0 0

   -  terjatve za tožene dolgove 36.635 30.353 83

   -  terjatve za uporabo športne dvorane Brinje 3.172 3.212 101

   -  terjatve za najemnino za počitniški objekt Kranjska gora 432 264 61

   -  terjatve za povračilo stroškov električne energije 4.358 6.878 158

   -  terjatve za dovolilnice za parkiranje 520 1.302 250

   -  terjatve za priklop na kanal.omrežje-"Porečje krke" 5.127 21.790 425

   -  terjatve za odločbe o opremljanju stavbnih zemljišč (občinski del) 106.451 67.439 63

   -  terjatve za občinsko takso 640 0 0

   -  druge terjatve za razna povračila 0 6.667 0

   -  oslabitev terjatev-neizterljive terjatve 6.308 2.659 42

13 Dani predujmi in varščine 112 0 0

   -  Kratkoročno dane varščine 112 0 0

1.2.4. 14 Kratkoročne terjatve do NPU države in občine 88.994 115.347 130

   -  Tarjatve do NPU države 11.505 15.905 138

   -  terjatve do KS za neporabljena sredstva in za izvirne prihodke KS 77.489 99.442 128

1.2.5. 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 56 103 184

   -  terjatve za obresti od depozitov (vezave likvidnostih sredstev rezerv) 56 103 184

17 Druge kratkoročne terjatve 486.707 769.486 158

   -  kratkoročne terjatve-refundacija boleznin ZZZS 4.484 3.163 71

   -  terjatve za vstopni DDV 1.585 934 59

   -  terjatve do zavezancev za davčne prihodke 480.639 736.368 153

   -  terjatve za koncesijske dajatve 0 29.021 0

1.2.6. 18 Neplačani odhodki 1.428.942 1.394.677 98

  - neplačani tekoči odhodki - prejeti neplačani računi 1.285.062 1.255.180 98

  - neplačani odhodki na ravni ožjega dela lokalne skupnosti 2.640 0 0

  - neplačani dolg.obv.-stavbna pravica Župnija Šmarje 140.997 139.497 99

  - vračunani prihodki zaradi podalj.prorač.leta 243 0 0

1.3.  ZALOGE 12.527 12.527 100

1.3.1. 37 Druge zaloge (namenjene prodaji) 12.527 12.527 100

SKUPAJ AKTIVA 104.323.985 105.706.985 101



TABELA:  PODATKI IZ BILANCE STANJA OBČINE GROSUPLJE NA DAN 31.12.2018

v EUR

Zap. VRSTA STANJE STANJE IND

št. PREMOŽENJA 31.12.2017 31.12.2018 18/17

2.  PASIVA

2.1.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.291.207 2.535.782 111

2.1.1. 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 4.071 35.000 860
  - kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 4.071 35.000 860

2.1.2. 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 105.543 112.518 107

  - obveznosti za čiste plače zaposlenih 51.598 53.698 104

  - obveznosti za nadomestilo za delovni invalid in boleznine 2.723 4.014 147

  - obveznosti za čiste plače-družinski pomočniki 1.709 1.709 100

  - obveznosti za prispevke iz bruto plač 33.293 36.093 108

  - obveznosti za davke iz bruto plač 10.854 11.353 105

  - druge obveznosti do zaposlenih 5.366 5.650 105

2.1.3. 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 763.060 594.524 78

  - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - 18 različno 716.278 562.372 79

  - kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago 46.393 31.836 69

  - kratkoročne obveznosti za prispev.in davke po podjemni pogodbi 389 317 81

2.1.4. 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 117.997 115.622 98

  - obveznost za plačilo dohodnine 1.564 1.393 89

  - obveznost za plačilo prispevkov in pos.davka (PP in AH) 1.128 1.084 96

  - obveznosti za prejete refundacije in drugih kratkoročnih obveznosti 15.949 15.279 96

  - obveznosti za DDV 28.915 26.889 93

  - obveznosti za vračilo sredstev vlaganj v telekom.naprave 36.038 36.038 100

  - druge obveznosti 214 355 166

  - obveznosti zavezancev za davčne dajatve-DURS poročanje 34.188 34.584 101

2.1.5. 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 368.226 495.559 135

  - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 667 1.619 243

  - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 25.100 133.205 531

  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 66.388 58.468 88

  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 276.070 302.267 109

2.1.6. 26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 3.537 4.190 118

  - kratkoročne obveznosti iz financiranja 3.537 4.190 118

2.1.7. 28 Neplačani prihodki 928.773 1.178.369 127

  - neplačani davčni prihodki (nadzornik FURS) 480.639 736.368 153

  - neplačani nedavčni prihodki 448.135 442.001 99

2.2.  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 102.032.778 103.171.203 101

2.2.1. 90 Splošni sklad 95.961.865 98.389.842 103

  - splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva 73.640.195 76.043.773 103

  - splošni sklad za finančne naložbe -4.140.029 -3.428.105 0

  - splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje (jav.zav.,kom.infr.,skl.) 25.349.763 24.938.691 98

  - splošni sklad za drugo - sredstva na računu 1.111.936 835.483 75

2.2.2. 91 Rezervni sklad 159.572 167.972 105

2.2.3. 92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 593.681 5.369 1
2.2.4. 96 Dolgoročne finančne obveznosti (najeti krediti) 5.176.664 4.468.523 86

2.2.5. 97 Druge dolgoročne obveznosti 140.997 139.497 99

SKUPAJ PASIVA 104.323.986 105.706.985 101



 



Ime uporabnika
KS GROSUPLJEKS GROSUPLJEKS GROSUPLJEKS GROSUPLJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1290 GrosupljeKolodvorska cesta 2, 1290 GrosupljeKolodvorska cesta 2, 1290 GrosupljeKolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79502795027950279502

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5019745000501974500050197450005019745000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 1.112.1751.112.1751.112.1751.112.175 1.169.9451.169.9451.169.9451.169.945

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 1.573.077 1.515.730
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 478.345 358.138

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 36.098 28.192

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 18.655 15.839

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 107.956107.956107.956107.956 22.99722.99722.99722.997

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 17.678 187

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 300 246

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 82.866 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 7.112 22.564
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 1.220.1311.220.1311.220.1311.220.131 1.192.9421.192.9421.192.9421.192.942
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 90.27890.27890.27890.278 22.81022.81022.81022.810

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 6.049 22.261

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 733 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 330 303

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 83.166 246
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 1.129.8531.129.8531.129.8531.129.853 1.170.1321.170.1321.170.1321.170.132

90 SPLOŠNI SKLAD 045 1.129.853 1.170.132
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 1.220.1311.220.1311.220.1311.220.131 1.192.9421.192.9421.192.9421.192.942
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Iztok Vrhovec

MD5: A74339488042BB03790B0B1DF6FB4EBE

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:28



 



Ime uporabnika
KS ILOVA GORAKS ILOVA GORAKS ILOVA GORAKS ILOVA GORA

Sedež uporabnika:
Velika Ilova Gora 3A, Velika Ilova Gora, 1312 Videm-DobrepoljeVelika Ilova Gora 3A, Velika Ilova Gora, 1312 Videm-DobrepoljeVelika Ilova Gora 3A, Velika Ilova Gora, 1312 Videm-DobrepoljeVelika Ilova Gora 3A, Velika Ilova Gora, 1312 Videm-Dobrepolje

Šifra proračunskega uporabnika:
79537795377953779537

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5029589000502958900050295890005029589000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 133.212133.212133.212133.212 136.513136.513136.513136.513

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 182.602 176.315
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 55.067 46.251

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 7.274 7.274

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 1.597 825

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 7.6207.6207.6207.620 3.0683.0683.0683.068

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 100

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 3.984 0

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 0 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 1.098

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 3.636 1.870
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:29



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 140.832140.832140.832140.832 139.581139.581139.581139.581
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 3.6363.6363.6363.636 2.9692.9692.9692.969

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 3.635 1.870

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 1 1

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 1.098
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 137.196137.196137.196137.196 136.612136.612136.612136.612

90 SPLOŠNI SKLAD 045 137.196 136.612
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:29



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 140.832140.832140.832140.832 139.581139.581139.581139.581
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Romana Hrovat

MD5: BFFE6C06C6A9D4999997FEA5C35E8414

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:29



 



Ime uporabnika
KS MLAČEVOKS MLAČEVOKS MLAČEVOKS MLAČEVO

Sedež uporabnika:
Veliko Mlačevo 6A, Veliko Mlačevo, 1290 GrosupljeVeliko Mlačevo 6A, Veliko Mlačevo, 1290 GrosupljeVeliko Mlačevo 6A, Veliko Mlačevo, 1290 GrosupljeVeliko Mlačevo 6A, Veliko Mlačevo, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79588795887958879588

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5014611000501461100050146110005014611000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 367.064367.064367.064367.064 360.516360.516360.516360.516

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 433.177 415.085
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 70.146 59.599

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 22.352 23.465

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 18.319 18.435

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 3.7813.7813.7813.781 13.73513.73513.73513.735

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 1.488 9.754

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 0 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.293 3.981
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:30



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 370.845370.845370.845370.845 374.251374.251374.251374.251
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 2.2932.2932.2932.293 3.9813.9813.9813.981

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 2.291 3.979

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 2

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 368.552368.552368.552368.552 370.270370.270370.270370.270

90 SPLOŠNI SKLAD 045 368.552 370.270
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:30



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 370.845370.845370.845370.845 374.251374.251374.251374.251
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Anton Novljan

MD5: DA6893C8391FD86269F3807F2D87AD00

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:30



 



Ime uporabnika
KS POLICAKS POLICAKS POLICAKS POLICA

Sedež uporabnika:
Polica 200, Polica, 1290 GrosupljePolica 200, Polica, 1290 GrosupljePolica 200, Polica, 1290 GrosupljePolica 200, Polica, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79510795107951079510

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5026903000502690300050269030005026903000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 636.445636.445636.445636.445 613.255613.255613.255613.255

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 608.583 570.572
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 50.782 43.069

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 147.443 143.123

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 68.799 57.371

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 14.39914.39914.39914.399 27.25027.25027.25027.250

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 7.855 19.734

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 801 612

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 5.743 6.904
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 650.844650.844650.844650.844 640.505640.505640.505640.505
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 6.5456.5456.5456.545 7.5167.5167.5167.516

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 5.741 6.903

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 2

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 802 611
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 644.299644.299644.299644.299 632.989632.989632.989632.989

90 SPLOŠNI SKLAD 045 644.299 632.989
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 650.844650.844650.844650.844 640.505640.505640.505640.505
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Mitja Gioahin

MD5: CC0005315E100775FD22592B027EA2C7

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:31



 



Ime uporabnika
KS RAČNAKS RAČNAKS RAČNAKS RAČNA

Sedež uporabnika:
Velika Račna 24B, Velika Račna, 1290 GrosupljeVelika Račna 24B, Velika Račna, 1290 GrosupljeVelika Račna 24B, Velika Račna, 1290 GrosupljeVelika Račna 24B, Velika Račna, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79570795707957079570

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5029678000502967800050296780005029678000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 393.066393.066393.066393.066 400.843400.843400.843400.843

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 505.408 483.853
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 115.027 86.686

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 22.719 23.041

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 20.034 19.365

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 4.8114.8114.8114.811 9.7939.7939.7939.793

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 2.906 2.851

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 206 3.377

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.699 3.565
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 397.877397.877397.877397.877 410.636410.636410.636410.636
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 1.9051.9051.9051.905 6.9426.9426.9426.942

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 1.697 3.563

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 2

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 206 3.377
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 395.972395.972395.972395.972 403.694403.694403.694403.694

90 SPLOŠNI SKLAD 045 395.972 403.694
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:33



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 397.877397.877397.877397.877 410.636410.636410.636410.636
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Rajko Palčar

MD5: 9AE93B6CD3509FE23BFC0EEB741C9948

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:33



 



Ime uporabnika
KS SPODNJA SLIVNICAKS SPODNJA SLIVNICAKS SPODNJA SLIVNICAKS SPODNJA SLIVNICA

Sedež uporabnika:
Spodnja Slivnica 16, Spodnja Slivnica, 1290 GrosupljeSpodnja Slivnica 16, Spodnja Slivnica, 1290 GrosupljeSpodnja Slivnica 16, Spodnja Slivnica, 1290 GrosupljeSpodnja Slivnica 16, Spodnja Slivnica, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79545795457954579545

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5016878000501687800050168780005016878000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 642.627642.627642.627642.627 622.042622.042622.042622.042

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 783.241 736.509
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 152.624 129.720

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 47.454 47.609

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 35.444 32.356

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 11.24111.24111.24111.241 15.27415.27415.27415.274

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 8.308 5.804

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 1.918 3.130

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 2.640

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.015 3.700
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:33



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 653.868653.868653.868653.868 637.316637.316637.316637.316
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 2.9332.9332.9332.933 9.4709.4709.4709.470

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 999 3.684

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 14 14

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 2

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.918 5.770
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 650.935650.935650.935650.935 627.846627.846627.846627.846

90 SPLOŠNI SKLAD 045 650.935 627.846
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:33



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 653.868653.868653.868653.868 637.316637.316637.316637.316
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Alojz Bavdek

MD5: B674C35C481142DF4267DD646C2E749B

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:33



 



Ime uporabnika
KS ŠKOCJANKS ŠKOCJANKS ŠKOCJANKS ŠKOCJAN

Sedež uporabnika:
Škocjan 20, Škocjan, 1311 TurjakŠkocjan 20, Škocjan, 1311 TurjakŠkocjan 20, Škocjan, 1311 TurjakŠkocjan 20, Škocjan, 1311 Turjak

Šifra proračunskega uporabnika:
79553795537955379553

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5029635000502963500050296350005029635000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 288.196288.196288.196288.196 278.408278.408278.408278.408

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 343.520 328.037
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 58.948 51.149

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 40.612 38.214

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 36.988 36.694

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 6.1006.1006.1006.100 3.1263.1263.1263.126

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 3.349 2.585

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 0 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.751 541
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:34



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 294.296294.296294.296294.296 281.534281.534281.534281.534
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 2.7512.7512.7512.751 541541541541

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 2.750 540

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 1 1

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 291.545291.545291.545291.545 280.993280.993280.993280.993

90 SPLOŠNI SKLAD 045 291.545 280.993
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:34



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 294.296294.296294.296294.296 281.534281.534281.534281.534
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Martin Tomažin

MD5: 650C150D19FF9473FA3FFFE365960EC5

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:34



 



Ime uporabnika
KS ŠMARJE-SAPKS ŠMARJE-SAPKS ŠMARJE-SAPKS ŠMARJE-SAP

Sedež uporabnika:
Ljubljanska cesta 41, 1293 Šmarje-SapLjubljanska cesta 41, 1293 Šmarje-SapLjubljanska cesta 41, 1293 Šmarje-SapLjubljanska cesta 41, 1293 Šmarje-Sap

Šifra proračunskega uporabnika:
79561795617956179561

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5028779000502877900050287790005028779000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 569.257569.257569.257569.257 530.110530.110530.110530.110

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 672.940 611.969
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 111.065 90.485

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 43.668 42.968

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 36.286 34.342

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 42.46742.46742.46742.467 30.44330.44330.44330.443

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 38.700 27.974

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 0 24

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 3.767 2.445
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:13



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 611.724611.724611.724611.724 560.553560.553560.553560.553
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 3.7673.7673.7673.767 2.5132.5132.5132.513

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 3.449 2.331

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 119 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 199 158

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 24
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 607.957607.957607.957607.957 558.040558.040558.040558.040

90 SPLOŠNI SKLAD 045 607.957 558.040
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:13



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 611.724611.724611.724611.724 560.553560.553560.553560.553
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Janez Pintar

MD5: 8C91B5973032BB5F3E1FFA0B6A7C8C76

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:13



 



Ime uporabnika
KS ŠT. JURIJKS ŠT. JURIJKS ŠT. JURIJKS ŠT. JURIJ

Sedež uporabnika:
Št. Jurij 14, Št. Jurij, 1290 GrosupljeŠt. Jurij 14, Št. Jurij, 1290 GrosupljeŠt. Jurij 14, Št. Jurij, 1290 GrosupljeŠt. Jurij 14, Št. Jurij, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79529795297952979529

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5019753000501975300050197530005019753000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 669.587669.587669.587669.587 659.965659.965659.965659.965

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 761.838 734.280
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 95.649 78.878

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 31.859 31.859

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 28.461 27.296

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 6.2296.2296.2296.229 2.9302.9302.9302.930

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 399 1.924

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 1.200 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 4.630 1.006
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:35



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 675.816675.816675.816675.816 662.895662.895662.895662.895
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 5.8305.8305.8305.830 1.0061.0061.0061.006

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 4.628 1.005

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 1

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.200 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 669.986669.986669.986669.986 661.889661.889661.889661.889

90 SPLOŠNI SKLAD 045 669.986 661.889
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:35



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 675.816675.816675.816675.816 662.895662.895662.895662.895
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Marinka Rebolj

MD5: CC2B5D7A4EA26DA484A2AE9977C5812

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:35



 



Ime uporabnika
KS ŽALNAKS ŽALNAKS ŽALNAKS ŽALNA

Sedež uporabnika:
Žalna 37A, Žalna, 1290 GrosupljeŽalna 37A, Žalna, 1290 GrosupljeŽalna 37A, Žalna, 1290 GrosupljeŽalna 37A, Žalna, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
79596795967959679596

Podskupina prorač. uporabnika:
2.2.2.2.2.2.2.2.

Matična številka:
5026776000502677600050267760005026776000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 521.189521.189521.189521.189 506.714506.714506.714506.714

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 0 0

02 NEPREMIČNINE 004 659.358 632.821
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 146.835 135.501

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 45.008 47.469

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 36.342 38.075

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 17.93817.93817.93817.938 11.97811.97811.97811.978

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 13.888 6.068

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 510 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 3.540 5.910
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 2 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:36



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 539.127539.127539.127539.127 518.692518.692518.692518.692
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 4.0504.0504.0504.050 5.9095.9095.9095.909

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 3.538 5.907

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 0 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 2 2

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 510 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 535.077535.077535.077535.077 512.783512.783512.783512.783

90 SPLOŠNI SKLAD 045 535.077 512.783
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:36



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 539.127539.127539.127539.127 518.692518.692518.692518.692
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 19.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Breda Mikljič

Odgovorna oseba

Danijela Pirman

MD5: D6D3EF973CFDBD9283FA3A54C2B743D2

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 4 od 24Pripravljeno: 22.03.2019   09:36
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

Šifra:  75310
Matična številka:  5880734000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA GROSUPLJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

SPLOŠNE ZADEVE, FINANCE, GOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, PROSTOR, MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
IN REDARSTVO, MEDOBČINSKI RAZVOJNI CENTER 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

 

V / Na OBČINA GROSUPLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 3469018000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio
evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 29.02.2016 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Dr. Peter Verlič 

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2019 

Datum oddaje:

27.02.2019 
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