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1 .  UVOD  

 

V skladu s 1. točko 1. odstavka  3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,  124/00, 79/01, 30/02, 

110/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) je proračun akt države 

oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki  in drugi prejemki ter odhodki  in drugi izdatki občine.  

Proračun Občine Šentrupert za leto 2018 je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in 

vse javnofinančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Da pa se lahko naloge in funkcije, ki so 

potrebne za učinkovito zadovoljitev javnih potreb izvajajo je potrebno na primeren način zbrati sredstva ter potem ta 

sredstva odgovorno in učinkovito razporediti in uporabiti. V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati 

osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter upravljanje proračuna in celotnih 

javnih financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so 

konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah.  

 

1.1. Pravne podlage za sestavo proračuna 

 

Proračun Občine Šentrupert je za leto 2018 pripravljen ob upoštevanju določil:  

- Zakon o javnih financah (Ur. l. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 

14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju ZJF, ki  ureja vse zadeve s področja državnega in občinskih 

proračunov ter posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna.  

- Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 v nadaljevanju ZFO-1) 

- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

poračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 54/10), 

- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 

91/00 in 122/00), 

- Uredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00) 

- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 47/05, 88/05-popr., in 

138/06, 108/08.     

- Zakon o računovodstvu Ur.l. RS, št. 23/99). 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in  druge osebe javnega prava (Ur. l. 

RS, št.  112/09 in 58/10), 

 

Za pripravo načrta razvojnih programov smo upoštevali: 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP). 

 

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih Ur. l. RS, št. 63/07- uradno prečiščeno 

besedilo; v nadaljevanju ZJU-UPB3). 

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa smo 

upoštevali Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, (Ur. l. RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO).  

Drugi odstavek druge točke 13.a člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.  79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-

ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) daje možnost županu, da predlaga 

Občinskemu svetu dvoletni proračun in sicer za leto 2016 ter tudi za leto, ki temu sledi in je znotraj mandatnega 

obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. 

 

1.2. Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna 

 

Skladno s 17. členom ZJF mora Ministrstvo za finance o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za 

pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Tako so bile občinam posredovani globalni makroekonomski 

okviri razvoja Slovenije, ki predstavljajo temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega 

proračuna in so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki  ga je za finance pristojen organ občinske 

uprave na podlagi 1/8. člena ZJF posredoval neposrednim uporabnikom. 
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Pri pripravi proračuna občine in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev se 

upoštevajo naslednja temeljna ekonomska izhodišča: 

Osnovni makroekonomski okviri za leto 2018; 

- povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije: 

                                                              leto                                                                                              2018                    

BRUTO DOMAČI PROIZVOD: 

- Letna nominalna rast BDP 

- Realna rast  BDP v % 

- Letni deflator BDP 

                                                  105,9 

3,9 

 101,9 

 

PLAČE: 

Povprečna bruto plača v Sloveniji: 

- letna nominalna rast povp.plače v % 

- realna rast povp.bruto plače na zapos.v % 

• javni sektor 

• zasebni sektor 

 

           1.686,0 

103,6 

2,8 

1,8 

 

CENE: 

- letna stopnja inflacije 

- povprečna letna rast cen 

 

 

 

101,9 

101,6 

TEČAJ: 

Povprečni letni tečaj EUR/USD 

 

 

1.178 

 

 

Skladno z zakonodajo (Zakon o financiranju občin (Ur. l. št. 123/06, 101/04- odl. US in 57/08)) nas je ministrstvo za 

finance  z gradivom o proračunskem priročniku za pripravo proračunov za leti 2018 in 2019 seznanilo 10.10.2017, 

številka 4101-3/2015-8. Višina povprečnine za leto 2018 je 551.00 eur, ki je izračunana na podlagi metodologije iz 

Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. št. 51/09) in Pravilnika o 

določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. št. 53/09). 

Za leto 2018 ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, 

izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne 

porabe. 

Primerna poraba za občine je sestavljena iz glavarine in finančne izravnave. Glavarina pomeni na prebivalca v 

državi ugotovljen delež dohodnine oz. drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe 

občin. Le ta se pomnoži s številom prebivalcev občine oz. popravlja z indeksom raznolikosti občine. Ministrstvo za 

finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi: 

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, 

- površini občine, 

- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in 

- deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, 

- števila prebivalcev občine, 

- povprečnine. 

  

Finančna izravnava pa so sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, 

ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.  
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1.3. Usmeritve občine in prioritete pri izdelavi predloga proračuna 

 

Občina je  v skladu z zakonodajo ter ukrepi in usmeritvami vlade  obvestila javne zavode katerih ustanoviteljica je o 

pripravi finančnih načrtov. Podala jim  je smernice za pripravo finančnih načrtov pri čemer je bilo posebej 

poudarjeno zniževanje odhodkov.      

Pri sestavi proračuna so bila na osnovi sprejetih kriterijev župana upoštevana naslednja izhodišča in prioritete: 

- Na podlagi 51. člena ZJF so bile prevzete obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjem letu, ter 

so za ta namen že bila planirana sredstva v proračunu tekočega leta, 

- nadaljevanje že pričetih investicij na cestah, 

- aktivnosti v sklopu projekta  Rusalca, 

- izvajanje  postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov-  spremembe opn, oppn-ji, 

- zagotavljanje sredstev za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, v višini predlaganih 

finančnih načrtov, 

- zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe, ki jih izvajajo javni zavodi, v zmanjšani višini kot so 

predlagali javni zavodi v finančnih načrtih, 

- zagotavljanje sredstev za izvedbo javnih razpisov na področju turizma, kmetijstva, kulture, športa, sociale ter 

drugih programov se zmanjšajo  

- zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave v zmanjšanju glede na možnost izvajanja določenih nalog 

 

STRUKTURA  PRORAČUNA OBČINE ŠENTRUPERT ZA LETO  2017  

 

Vsebina in struktura proračuna občine za leto 2018 temelji na 10. členu ZFJ, ki določa, da je proračun sestavljen iz 

treh delov: 

- splošni del 

- posebni del in 

- načrt razvojnih programov – NRP 

 

Splošni del proračuna sestavljajo:  

A. skupna bilanca prihodkov in odhodkov,  

B. račun finančnih terjatev in naložb ter  

C. račun financiranja.  

   

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:  

- davčni prihodki,  

- nedavčni prihodki,  

- kapitalski prihodki,  

- prejete donacije in  

- transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja.  

 

Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo:  

-tekoče odhodke,  

-tekoče transfere,  

-investicijske odhodke in  

-investicijske transfere.  

 

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in 

porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.  

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje.  

Tako opisana struktura proračuna v 10. členu ZJF ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let 

v proračun, to posredno opredeljuje 9. člen ZJF. V predloženem proračunu za leto 2017 je skladno z 9. členom ZJF 

upoštevano stanje sredstev na računih iz preteklega leta, kar posledično vpliva na spremembo višine izdatkov 

proračuna, tako da proračun ostaja uravnotežen.  
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Posebni del proračuna je sestavljen  v skladu z institucionalno delitvijo na občinski svet, nadzorni odbor, župan in 

občinska uprava, po področjih proračunske porabe skladno s programsko in funkcionalno klasifikacijo javno 

finančnih izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih.  

 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za obdobje 2018 (in dalje do  zaključka že začetih projektov) je 

sestavni del proračuna za leto 2018 in je usklajen z odhodki po proračunskih vrsticah. 

 

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna 

prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:  

- institucionalni, 

- ekonomski, 

- programski, 

- funkcionalni (COFOG) 

 

Z uvedbo programske klasifikacije se izdatki občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih 

uporabnikov v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v področja 

porabe, glavne programe in podprograme porabe javnega denarja. 

 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva; 

prikazuje torej porabo javnofinančnih izdatkov po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje 

programov iz občinskega proračuna. 

 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 

75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07,124/08) in pojasnjuje vsebino po posameznih proračunskih 

postavkah. 

 

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva in je za občine določena s 

Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur .l .RS št. 57/05, 88/05-popr., 138/06, 

108/08). Izdatki so tako razvrščeni v 21 področij proračunske porabe, v 61 glavnih programov ter 122 

podprogramov.  

 

Funkcionalna klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah 

države oziroma občine in je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 

43/00). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG 

klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.  

Pri pripravi proračuna občine je bila poleg navedenih upoštevana še Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 

54/10).  
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1 .  SPLOŠNI DEL  

 

A -  Bi lanca  prihodkov  in  odhodkov  

Prihodki proračuna 

                        

7 – SKUPAJ PRIHODKI                

 

70 - DAVČNI PRIHODKI                            

700 - Davki na dohodek in dobiček                                                             

Dohodnina odstopljeni vir občini (glavarina): Pričakuje se 1.841.536 € v 2018 glavarine oziroma odstopljene 

dohodnine, namenjene financiranju primerne porabe, vendar  Zakon o financiranju občin definira način izračuna 

primerne porabe za občine in vire za izvajanje nalog,uvrščenih v obseg primerne porabe. Primerna poraba občine je za 

posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 

določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so 

povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, 

prebivalci mlajši od 15 leti in starejši od 65 let. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto 

določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Povprečnina na prebivalca v državi je ugotovljen primeren 

obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % 

dohodnine, ki se po spremembi zakona o financiranju občin, razdeli v višini 70 % občini, 30 % pa se nameni sredstvom 

solidarnostne izravnave, ki jih prejemajo občine, katerih lastni prihodki iz dohodnine so nižji od obsega primerne 

porabe. Navajamo znesek, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam.  

703 - Davki na premoženje                                                                               

Davek na nepremičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest 

plovnih objektov. Odmero izvrši FURS, sredstva pripadajo občinskim proračunom. Nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih in občinskim odlokom. Med davek na nepremičnine sodijo tudi 

zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predvidenih je 255.311 € za leto 2018. 

Davki na premičnine: z letom 2008 je pričel veljati Zakon o plovilih, na podlagi katerega FURS izda odločbe za 

predmetni davek. Predviden je znesek 1.000,00  €.  

 

Davek na dediščine in darila uvaja zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS 

podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Zajema tudi 

zamudne obresti od davka na dediščine in darila. Predviden je  znesek  18.200,00 €. 

 

Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje  uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača 

prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži, 

ter ravno tako pripadajoče zamudne obresti zaradi neplačila davka. Planira se znesek 32.050,00 € 

704 – Domači davki na blago in storitve                                                                             

 

Davek na dobitke od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka, ki ga v državi zadene pri 

igrah na srečo. Ocenjujemo priliv v višini 5.000 €, saj vira ne moremo predvideti.   

Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda, turistično takso, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter pristojbino za 

vzdrževanje gozdnih cest.  Prediven je znesek v višini 58.000,00 €.  

 

           2016   
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI               

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                             

Prihodki od obresti se realizirajo na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna. 

Planira se višina 2.000 €.  

 

Med prihodki od premoženja so planirani prihodki od najemnin poslovnih prostorov in stanovanj v lasti občine, 

prihodkih od podeljenih koncesij za vodno pravico,  za rudarsko pravico, prihodki od nadomestila za dodelitev 

služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter drugi prihodki od premoženja. Za leto 2018 je planiranih 33.100 €.  

 

711 – Takse in pristojbine                                                                                              

Upravne takse, plačane skladno z zakon o upravnih taksah pri organih občine so v celoti prihodek občin, predvideva se 

3.548 € sredstev. 

712 – Globe in druge denarne kazni                                                                                  

 

Planirani so prihodki iz naslova glob in denarnih kazni ter  nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Planira se 

znesek 20.400 €. 

 

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                    

Prihodki od prodaje blaga in storitev se predvideva prihodek od prodaje blaga in storitev. Planira se znesek v višini 

40.900 €. 

714 – Drugi nedavčni prihodki                                                                                               

Med druge prihodke uvrščamo prihodke od komunalnih prispevkov in druge izredne prihodke povračila škod od 

zavarovalnice in druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo. Planira se v višini 

1.099.197,68 €. 

 

                                            

72 – KAPITALSKI PRIHODKI                                             

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev                                                      

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Skladno z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim 

premoženjem, ki je bil sprejet v preteklih letih in v delu prodaje zemljišč še ni bil v celoti realiziran, predvidevamo 

prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč znesek 623.252 €. 

                                 

74 – TRANSFERNI PRIHODKI                            

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                                      

- od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 4.000 € , 

- od Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za razvojne projekte po zakonu o financiranju občin v 

višini, 

- za financiranje projekta Rusalca LIFE12 ENV/SI/1000443, 

- Fundacije za šport za obnovo šolskega igrišča 

- Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt medgeneracijskega športno rekreativnega parka ter  skupni  

projekt CLLD za spodbujanje razvoja turizma   

Skupaj je planirano transfernih prihodkov za leto 2018 v višini 184.666 eur. 
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Odhodki proračuna  

             2016   

4 – SKUPAJ ODHODKI                                                     

 

40 - TEKOČI ODHODKI                                                                                      

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                                              

Odhodke te podskupine smo planirani skladno z izhodišči, znanimi ob pripravi gradiva. Sredstva za plače in druge 

izdatke zaposlenim so v proračunu v letu 2018 načrtovana v višini 212.600 €.  Sredstva so namenjena za izplačilo plač 

in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. 

Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za plače zaposlenih je upoštevan Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni 

sektor (Uradni list RS, št. 46/13) ter Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 

sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS, št. 38/12), 

Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12 in 40/12 - ZUJF) ter Zakon o spremembi 

zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - 

ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14) in Zakon o uravnoteženju javnih financ(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 

104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - 

ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US in 

85/14). Rast povračil, nadomestil in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je planirana v skladu s 

kazalci iz napovedi gospodarskih gibanj. Skladno z zakonodajo se s 01.04.2016 sprostijo napredovanja in s tem pavica 

do plače v skladu z višjim plačnim razredom. 

 

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                                  

Odhodki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek 

za zaposlovanje in starševsko varstvo po predpisanih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja. Za leto 2018 je planiranih 32.410 € sredstev. 

 

402 – Izdatki za blago in storitve                                                                                                      

Podskupina vključuje tekoče odhodke občinske uprave, občinskih organov kot so pisarniški in splošni material in 

storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacijo, prevozne stroške, službena potovanja, tekoče vzdrževanje 

prostorov, objektov; nadalje zakupnine in najemnine, davek na plače, kazni in odškodnine, sodne stroške, članarine, 

odhodke za prostorsko dokumentacijo in projektne naloge, nadomestila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, 

sejnine odborom in komisijam, stroške nadomestnih volitev in druge tekoče odhodke. Najvišji delež predstavlja tekoče 

vzdrževanje na cestnem področju, in sicer za leto 2018 544.894 €. Vseh sredstev za izdatke za blago in storitve je 

planiranih v letu 2018 v višini 1.218.032 €. 

 

403 – Plačila domačih obresti                                                                                                               

Sredstva se nanašajo na plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov, najetih pri poslovnih bankah. 
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Poleg tega planiramo sredstva za plačilo obresti ob morebitnem kratkoročnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

likvidnostnem zadolževanju. Planirano je 63.000 €. 

409 – Rezerve                                                                                                                                           

Vključujejo sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene pokrivanja 

nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev. 

Sredstva proračunske rezerve so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo skladno z zakonom o 

javnih financah in uporabljajo za namene, kot jih predpisuje omenjeni zakon in sicer po postopkih, določenih v 

občinskem odloku o proračunu. V letu 2018 so planirana v višini 35.100 €.     
                                 

41 - TEKOČI TRANSFER                                                                              

Skupina vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri 

prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov se nanaša na programe družbenih dejavnosti 

in gospodarskih javnih služb. 

410 – Subvencije                                                                                                                                      

Subvencije vključujejo finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki. 

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se nanašajo na subvencioniranje mestnega prometa, na subvencije v 

kmetijstvu, ribištvu ter obrestnih mer za prenovo fasad in subvencije najemnin. Evidentirajo se tudi subvencije  za 

pokritje razlike v ceni storitev gospodarskih javnih služb na podlagi izkazovanja sredstev infrastrukture v upravljanju. 

Občina tako izvajalcu obračuna najemnino (praviloma v višini obračunane amortizacije), ki bo tako sedaj kalkulativni 

element pri določitvi cene storitve in bo namenski prihodek proračuna. Za leto 2018 se planira 33.000 € sredstev. 

411 – Transferi posameznikom  in gospodinjstvom                                                                         

Transferi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno 

nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov, doplačila za šolo v naravi, 

doplačila v splošnih in socialnih domovih, pogrebnine, preživninsko varstvo kmetov, doplačila staršem za varstvo otrok 

v vrtcih. Sem se umeščajo tudi darila ob rojstvu otrok. Za leto 2018 se planira 581.980 € sredstev. 

412 – Transferi nepridobitnim  organizacijam in ustanovam                                                            

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, 

katerih cilj ni pridobitev dobička.  Za leto 2018 se planira 65.717 € sredstev. 

413 – Drugi tekoči domači transferi                                                                                                   

Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem 

javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. 

Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnostih namenjena za sredstva za plače, prispevke 

zaposlenim in sredstva za izdatke za blago in storitve v šolah, vrtcih, kulturnih, športnih in drugih zavodih. V tej 

podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov. 

Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, in sicer s 

področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov za 

sofinanciranje skupnih regijskih projektov. Za leto 2018 se planira 388.928 € sredstev. 

 

  

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                               

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in ne opredmetenih sredstev, 

premoženja, opreme, napeljav, plačila in plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in 

drugih naprav. Med to skupino odhodkov se največ sredstev namenja za novogradnje, rekonstrukcije, za nakup ter za 

projektno dokumentacijo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                                       

V to podskupino se evidentirajo odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in 

adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, ter za študije izvedljivosti projektov, projektno 

dokumentacijo, nadzor on investicijski inženiring.  

Največ sredstev med investicijskimi vsebinami se namenja novogradnjam in rekonstrukcijam oz. adaptacijam.  
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Investicijsko vzdrževanje in obnove vključujejo sredstva za gospodarsko javno infrastrukturo, za ceste, za obnove trgov. 

Nakup nematerialnega premoženja se nanaša na plačilo licenc in programske opreme. 

Sredstva proračuna se namenja tudi za študije, projektne dokumentacije, investicijski nadzor in investicijski inženiring. 

Za leto 2018 se planira 1.454.132 € sredstev.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
      

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                               35.300 €         

Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih 

odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih 

sredstev. 

 

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

Tu se prikazuje investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilska društva),  privatnim podjetjem 

in javnim podjetjem, ki so v lasti občine. Za leto 2018 se planira 27.300 € sredstev. 

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                                     

Zajemajo plačila za transfere investicijskih odhodkov javnim zavodom. Planirana sredstva predstavljajo povračilo 

sredstev, ki jih javni zavodi usmerjajo za nakup opreme, investicijska vzdrževanja in projektno dokumentacijo v javnih 

zavodih (šolah, vrtcih). Podskupina vključuje odhodke, namenjene investicijam, investicijskemu vzdrževanju, 

dokumentaciji in nakupu opreme na področju športa. Za leto 2018 se planira 18.915 €  sredstev. 

 

441 – Povečanje kapitalskih deležev v javna podjetja in družbah, ki so v lasti države ali občine 

Zajemajo sredstva za dokapitalizacijo Javnega podjetja Energetika v višini 7.500 €.                                                                    

 

 

B -  Račun f inančnih  terjatev  in  naložb  

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove, ki nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno 

danih sredstev). Izdatki imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog v javna in zasebna 

podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do 

prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi 

prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja 

prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz 

naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 

 

 

C -  Račun f inanciranja  

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine. 

Kot prejemki se prikazujejo najeti krediti, kot izdatki pa odplačila glavnic najetih kreditov. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila kreditov drugim finančnim 

institucijam kar v letu 2018  znaša 155.000 €. 

Vse tri bilance v splošnem delu proračuna v skupnem znesku izkazujejo primanjkljaj, ki bo pokrit z ocenjenim 

ostankom sredstev presežka prihodkov iz preteklih let ob koncu leta 2017 ter zadolževanjem. 

 

Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih (ostanek iz preteklih let), predstavlja vir za financiranje potreb v 

naslednjem proračunskem letu in se evidentira kot zmanjšanje sredstev na računih.
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A -  Bi lanca  odhodkov  
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01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina preko 

župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, 

ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja 

izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter 

mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti 

in posameznih občanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in župana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

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

Izvrševanje zakonskih nalog oz. pristojnosti občine in sprejemanje odločitev v skladu s sprejetim proračunom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

- 1000 Občinski svet 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

- 3000 Župan 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje 

funkcije), stroški sej občinskega sveta ter stroški odborov in komisij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Statut Občine Šentrupert 

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert 

- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom 

delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilu stroškov 

- Sklep o imenovanju delovnih teles občinskega sveta 

- Sklep o imenovanju članov Odbora za priznanja 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uresničevanje sprejete strategije in razvojnih smernic občine na posameznih področjih dela in življenja v občini. 

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

Kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, 

pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in 

lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

 

1000 - OBČINSKI SVET 

 

01001 Stroški svetnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za 

udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina.  

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 

občinskega sveta, ne presega 7,5 % letne plače župana.  Na podlagi pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma 

plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine 

Šentrupert ter o povračilu stroškov pa smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad in 

sejnin za posamezne funkcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, njegovih matičnih delovnih teles, drugih 

odborov in komisij, smo zagotovili proračunska sredstva v višini, ki bo zadoščala za kritje stroškov do enajst sej 

občinskega sveta in matičnih  delovnih teles, ki bodo obravnavala zadeve z dnevnega reda sej občinskega sveta. 

 

01008 Financiranje političnih strank 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dotacije oziroma financiranje delovanja političnih strank. V skladu z določili Zakona o 

političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Predlog pravice porabe je izoblikovan na podlagi zakona. 

 

01015 Odnosi z javnostmi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za organizacijo tiskovnih konferenc ob pomembnejših dogodkih v občini in za objave aktualnih 

dogodkov.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

 Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Predlog pravice porabe je izoblikovan na podlagi preteklih dogajanj v okviru tovrstnih dogajanj. 
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01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo in nadzor volitev za člane občinskega sveta in za župana občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni 

kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe 

lokalnih volitev. 

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

Cilj podprograma je realizacija računov, ki so nastali pri izvedbi  lokalnih volitev za župana in članov občinskega sveta 

v letu 2018. 

3000 – ŽUPAN 

 

01009 Volitve župana in občinskega sveta – stroški volitev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za financiranje materialnih stroškov volilne komisije, za stroške ureditev volišč za čiščenje in 

odškodnino volišč, poštnina za obvestila o volitvah in drugi odhodki, ki nastajajo ob izvedbi volitev v občinske svete in 

župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog pravice porabe je izoblikovan na podlagi pretekle izvedbe lokalnih volitev. 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

Plače poklicnih funkcionarjev, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne 

konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  

Zakon o javnih uslužbencih,  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z 

državnimi in lokalnimi organi. 

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

Izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanja lokalne 

skupnosti. 

3000 - ŽUPAN 

01012 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, 

podžupan) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za župana, ki funkcijo župana opravlja nepoklicno ter potne stroške. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev je določena na podlagi sklepa o določitvi plače županu Občine Šentrupert za opravljanje 

funkcije nepoklicno. 

  

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so načrtovana za odhodke, ki nastajajo ob poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkih 

pomembnih za Občino Šentrupert.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za planiranje odhodkov reprezentance ter splošnega materiala in storitev so oblikovana na podlagi preteklih 

aktivnosti na tem področju ter predvidenih bodočih tovrstnih aktivnosti.  

 

01014 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti župana se z namenom zagotavljanja prepoznavnosti in predstavitve delovanja župana in projektov, 

ki jih izvaja Občina Šentrupert, namenjajo sredstva za strokovno vodenje odnosov z javnostmi, ki zajema oblikovanje in 

distribucijo sporočil za javnost, vsebinski članki in reportaže o projektih, ki potekajo v občini Šentrupert, organiziranje 

novinarskih konferenc, objava informacij v medijih in drugo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi preteklih stroškov in ocene realizacije sredstev proračunske postavke, deloma 

pa izhajajo na podlagi sklenjene izvajalske pogodbe za redno izvajanje nalog vezane na odnose z javnostmi. 

 

01016 – Stroški komisij, ki jih imenuje župan  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sejnine članom komisij, ki jih imenuje župan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi preteklih odhodkov  in ocene realizacije sredstev proračunske postavke.  

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor na porabo javnih financ.  V občini je  na tem 

področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Zajema 

vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno 

ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih financah,  
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- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Šentrupert, 

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert, 

- Poslovnik nadzornega odbora. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Šentrupert in zagotavljanje delovanja 

proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo ter racionalna uporaba proračunskih sredstev ob upoštevanju možnosti, 

ki jih lokalne skupnosti imamo pri vplivanju na stroške plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij. 

  Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine   

   Področje zajema dva glavna programa, in sicer: 

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

- 0203 Fiskalni nadzor 

       

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja 

občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Na področju urejanja fiskalne politike je z vidika upravljanja s proračunom zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje 

odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki. 

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

Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imamo pri vplivanju na stroške 

plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

- 4000 OBČINSKA UPRAVA 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – 

provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev 

(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks…), vračila finančne izravnave, 

komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru da gre za izplačila iz proračuna 

Zakonske in druge pravne podlage 

      - Zakon o javnih financah 

      - Zakon o plačilnem prometu 

      - Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za  

zavode, sklade in lokalne skupnosti 

      - Zakon o lokalni samoupravi 

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

 Poravnava zakonskih ali prevzetih obveznosti na način in v rokih skladnih z akti, ki jih uvajajo (zakoni,   pogodbe). 

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

02002 Stroški plačilnega prometa 

Plačilo naših obveznosti v prevzetih višinah in predpisanih rokih.    
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 

promet, ki svoje naloge opravljajo na podlagi Zakona o plačilnem prometu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih 

predpisov (razporejanje javnofinančnih prihodkov).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih odhodkov in ocene realizacije sredstev proračunske postavke. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v 

skladu z zakonodajo. 

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

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev skladno s sprejetim 

programom dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora 

- 2000 NADZORNI ODBOR 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni progam nadzora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.  V okviru svoje prisotnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev.  Zakonske in druge pravne podlage 

     - Zakon o lokalni samoupravi 

     - Zakon o javnih financah 

     - Statut Občine Šentrupert 

     - Poslovnik o delu nadzornega odbora 

     - Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 

sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov 

- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine 

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa Občine 

čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in Statuta Občine ter s tem prispeva k 

učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. 

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

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora. 
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2000 - NADZORNI ODBOR 

02005 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni 

stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg izvajanja načrtovanih rednih in izrednih nadzorov, bo nadzorni odbor spremljal poslovanje občine in drugih 

uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in 

poročil o njihovem poslovanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih odhodkov, ocene realizacije sredstev proračunske postavke ter programa 

nadzornega odbora za preteklo leto.      

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 

uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Statut Občine Šentrupert, 

Zakon o javnih naročilih, 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, 

izvedbo protokolarnih dogodkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje 

glavne programe: 

    -  0401 Kadrovska uprava, 

    -  0402 Informatizacija uprave, 

    -  0403 Druge skupne administrativne službe. 

 

 

0401 – Kadrovska uprava 

 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Podeljevanje različnih nagrad in priznanj posameznikom in organizacijam, za posebne dosežke in uspehe ter pomemben 

prispevek k razvoju Občine Šentrupert na različnih področjih. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem v skladu z Odlokom o občinskih 

priznanjih. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

- 1000 Občinski svet 
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04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

 

Opis podprograma 
Občinske nagrade in priznanja so podeljena po postopkih ter v skladu z Odlokom o občinskih priznanjih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odlok o občinskih priznanjih Občine Šentrupert. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba postopka izbire in podelitve občinskih priznanj skladno z veljavnim odlokom. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedena podelitev občinskega priznanja, skladno z odlokom. 

 

 

1000 OBČINSKI SVET 

 

04001 Občinska priznanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o priznanjih občine Šentrupert župan podeljuje različna priznanja posameznikom,  društvom in 

drugim pravnim osebam za posebne dosežke in uspehe ter pomemben prispevek k razvoju Občine Šentrupert na 

različnih področjih. 

 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi in nakupu občinskih priznanj, ter so odvisna od vrste ter števila podeljenih 

priznanj. 

 

0402 – Informatizacija uprave 

 

Opis glavnega programa 
Zagotavljanje temeljnega delovanja informacijske infrastrukture Občine Šentrupert in njeno vzdrževanje ter 

posodabljanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni 

podatkovno komunikacijski strukturi, vključitvi v državno informacijsko infrastrukturo in na enotnih informacijskih 

podsistemih za skupne funkcije javne uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
 

04029002 Elektronske storitve 

- 4000 Občinska uprava 

 

 

04029002 – Elektronske storitve 

 
Opis podprograma 
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V okviru podprograma Elektronske storitve spadajo vse vzdrževalne, pogodbene in razvojne aktivnosti na področju 

elektronskih storitev občine za potrebe lastnega poslovanja in za podporo e-storitvam občanom in podjetjem. V to 

področje spadajo tudi materialni in drugi stroški, povezani s funkcioniranjem vseh elektronskih storitev v občini. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, 

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 

- Strategija e-poslovanja, 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji navedenega podprograma so: 

- zagotavljanje elektronskega dostopa do vseh vlog in obrazcev občinske uprave 

- vzpostavitev vseh glavnih storitev, ki jih izvaja občina za potrebe občanov in podjetij s podporo e-storitev preko spleta 

ali informacijskih terminalov 

- omogočanje elektronskega vpogleda v spremljanje stanja vloge oz. upravnega postopka občana ali pravne osebe 

- vzpostavljanje elektronske podpore in možnosti vpogleda v ažurne prostorske podatke v uporabi občine, ki se 

uporabljajo v upravnih postopkih, izdanih odločbah in obračunavanju raznih taks in nadomestil. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostavitev vsaj dveh novih elektronskih storitev za občane ali podjetja, dostopnih 

preko spleta.  

 

4000 OBČINSKA UPRAVA 

 

04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spletna stran občine je namenjena domači in tuji javnosti. Na spletni strani so predstavljeni splošni podatki občine in 

značilnosti naše pokrajine, zgodovinski temelji in društva. Obiskovalci spletne strani dobijo vse informacije o županu, 

občinskem svetu kot tudi o občinski upravi. Objavljeni so tudi razpisi in vloge in obrazci, obvestila o dogajanjih v 

občini.  Za nemoteno delovanje strani imamo sklenjeno vzdrževalno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na osnovi preteklih stroškov in ocene realizacije sredstev proračunske postavke v letu 2017 in 

sklenjene izvajalske pogodbe. 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa 

Glavni 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 so: 

- zagotavljanje javnosti dela občinskih in drugih organov občine, celovito obveščanje javnosti o delu 

občine, občinskih organov in drugih javnih služb 

- strokovna podpora in izvedba protokolarnih in drugih promocijskih dogodkov v občini in uporaba 

celostne podobe občine 

- transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem, tehnična in strokovna 

podpora upravljanja občinskega premoženja, pravna pomoč 

- nakup zgradb in prostorov skladno s potrjenimi načrti  

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

Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih 

nalog. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

- 1000 Občinski svet  

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

- Župan 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

- 4000 Občinska uprava 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS), izdelava 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, 

- Zakon o javnih uslužbencih 

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

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem 

delu preko rednega komuniciranja 

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. 

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

 

1000 - OBČINSKI SVET 

04004 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert objavlja sprejete akte v Uradnem listu Slovenije, na portalu javnih naročil obvestila in sklepe glede 

javnih naročil, v okviru Lex Localis pa se redno vzdržuje baza vseh veljavnih predpisov Občine Šentrupert za vsako 

leto posebej.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi predvidenih  aktivnosti se določijo sredstva, predvidena za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih.  

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, 

društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Statut Občine Šentrupert 

 

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

Dolgoročni cilj je z izvajanjem kakovostnih protokolarnih dogodkov ohranjati spominske in tradicionalne vrednote, 

delovanja večjih in pomembnejših organizacij in društev na občinski ravni ter sodelovanje z državnim protokolom pri 

izvajanju državnih protokolarnih prireditev na območju občine v smeri dvigovanja ugleda Občine Šentrupert. 

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

Letni cilj je uspešno izveden letni načrt protokolarnih dogodkov in prireditev v okviru razpoložljivih proračunskih 

sredstev. 

 

 3000 - ŽUPAN 

04008 - Pokroviteljstva občine (pri prireditvah javnih zavodov, društev, drugih izvajalcev) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva na podlagi javnega poziva namenjajo sofinanciranju drugih programov, ki 

niso predmet ostalih javnih razpisov (županova sredstva). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog je oblikovan na podlagi proračunskih zmožnosti.  

 

04011 – Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja – spominski dnevi) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Odlokom o prazniku Občine Šentrupert je kot praznik Občine Šentrupert določen 02. junij in je vezan na dokončanje       

100 letne gradnje osrednje znamenitosti Šentruperta, cerkve sv. Ruperta. Občina Šentrupert obeležuje svoj praznik s 

slavnostno prireditvijo oz. slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri podeljuje priznanja in nagrade, zato se zagotovijo 

sredstva za financiranje stroškov ob občinskem prazniku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov preko NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana glede na število predvidenih prireditev in proslav ter podatkov o višini odhodkov iz preteklih let. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeta sredstva proračuna za stroške morebitnih izvršb in drugih sodnih postopkov ter za 

pravno zastopanje Občine s strani odvetnika in s tem zaščita interesov občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 

- Stvarnopravni zakonik, 

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 

- Obligacijski zakonik, 

- Zakon o zemljiški knjigi, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 

razpolaganje z zemljišči, 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. 

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. 

 

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

Dolgoročni cilji so gospodarjenje in upravljanje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki jih občina trajno ne potrebuje za 

opravljanje svojih nalog), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, 

gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč, reševanje sodnih sporov in izterjava dolgov. Cilj je 

izvedba čim večjega števila planiranih postopkov vodenja premoženjskopravni zadev z namenom pridobitve namenskih 

sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila 

uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna 

naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno 

težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka. Doseganje ciljev se meri glede na 

število rešenih zadev. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

04013 - Izvršbe in drugi sodni postopki, storitve sodnih cenilcev, notarjev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izvajanje nalog pravne pomoči v premoženjsko pravnih zadevah in nudenje pravnih storitev za potrebe zaščite 

interesov Občine Šentrupert na podlagi izvajalske pogodbe z odvetniško pisarno. V okviru dejavnosti proračunske 

postavke se umešča tudi zavarovanje pravne zaščite Občine (za kritje stroškov pravnega zastopanja občine v raznih 

škodnih primerih, kritje sodnih postopkov, idr.). Dejavnost v okviru proračunske postavke vsebuje tudi kritje stroškov 

povezanih z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem (notarske storitve, sodne cenitve, ipd.). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in realizacije sredstev proračunske postavke v preteklem letu ter 

predvidenih potrebah po tovrstnih storitvah v letu 2017. 

04019 – Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima za primer plačila izvršb in odškodnin po pravnomočnih sodnih postopkih odprto proračunsko postavko z 

določeno višino sredstev, tako da je možna izpolnitev obveznosti Občine, ki nastanejo v takih primerih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih proračunskih sredstev je planirana v minimalnem znesku, v kolikor bi nastale obveznosti Občine iz 

tega naslova. 

 

04020 – Upravljanje z občinskim premoženjem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za zagotavljanja sredstev za stroške, ki bi lahko nastali pri urejanju trga in pri predvideni ureditvi stavbne 

pravice na območju lesno-predelovalnega centra.  Prav tako gre za zagotavljanje sredstev na podlagi sprejetega 

sklepa občinskega sveta o dokapitalizaciji javnega podjetja Energetike Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211 – 15 – 0003 Upravljanje z občinskim premoženjem 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi prevzetih obveznosti ocene porabe sredstev. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občine, za povezovanje občine v združenja občin in druge oblike 

povezovanja občine na regijskem in nacionalnem nivoju. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih 

uporabnikov, izvaja administrativne storitve in izvaja naloge, ki so v pristojnosti občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program razvojne regije Jugovzhodna Slovenija 2014-2020 

- Vizija in strategija Občine Šentrupert 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih 

sredstev na področju lokalne samouprave. Povečati dostopnost občine, njeno povezanost  s sosednjimi občinami v 

Mirnski dolini in regiji Jugovzhodna Slovenija ter prav tako uresničevanje interesov občine skupaj z občinami 

združenimi v zvezo občin – Združenje občin Slovenije. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

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

- 0603 Dejavnost občinske uprave 

 

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

Opis glavnega programa 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za delovanje in 

izvajanje aktivnosti ter razvojnih projektov Razvojnega centra Novo mesto, ki je s strani Sveta regije JV Slovenija 

izbran za subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v JV Sloveniji (podeljen status regionalne razvojne 

agencije) in na podlagi tega statusa opravlja razvojne naloge za občine skladno s 30. členom zakona o spodbujanju 

sladnega regionalnega razvoja. Glavni program prav tako vključuje sredstva, to je delež oz. članarina Občine Šentrupert 

za Združenje občin Slovenije, kamor je Občina Šentrupert včlanjena. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Doseganje interesov občine na državni ravni preko Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije 

(sodelovanje pri oblikovanju predlogov predpisov, ki vplivajo na delovanje občin, izmenjava izkušenj, pridobivanje 

informacij ipd.). 
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Transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojni nalog in projektov, ki jih izvaja Razvojni center 

Novo mesto kot regionalna razvojna agencija JV Slovenije ter doseganja ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem 

programu razvojne regije Jugovzhodna Slovenija 2014-2020. 

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

Izvajanje skupnih regijskih projektov potrjenih s strani Sveta regije JV Slovenije, katerih nosilec je Razvojni center 

Novo mesto in v katere se Občina Šentrupert aktivno vključuje ter podpora drugim aktivnostim spodbujanja 

podjetništva, ki jih izvaja Razvojni center Novo mesto. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

- 1000 Občinski svet 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 

- 4000 Občinska uprava 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi omogoča, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi 

skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v 

skupnosti, zveze in združenja. Na podlagi teh v Sloveniji delujeta dve združenji občin, in sicer Združenje občin 

Slovenije in Skupnost občin Slovenije, ki imata lastnost reprezentativnega združenja. Sredstva podprograma se 

namenjajo za plačilo članarine Občine Šentrupert v združenjih (za pokrivanje stroškov delovanja združenja), kamor je 

Občina Šentrupert pristopila na podlagi sklepa občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje nalog, ki so v 

pristojnosti občin. Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru. Izmenjava izkušenj, 

dobrih praks med občinami.  

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

Udeležba na seminarjih, izobraževanjih, sestankih, ki jih organizira Združenje občin Slovenije in Skupnost občin 

Slovenije z namenom usposabljanja, pridobivanja dodatnih znaj in z namenom oblikovanja skupnih stališč za enoten 

nastop do državnih organov. 

Kazalci: število upoštevanih mnenj oz. stališč, število udeležb na seminarjih in različnih drugih oblikah izobraževanja. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

06003 - Delovanje drugih nevladnih institucij lokalnih skupnosti (Združenje občin, SOS,..) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je vključena v Združenje  občin Slovenije in v Skupnost občin Slovenije, ki nas obveščata o vseh aktualnih 

novostih. Občina letno poravna članarino, s katero se združujejo sredstva za kritje stroškov delovanja združenj. Občina 

Šentrupert je pristopila  k Skupni notranje revizijski službi pri ZOS in na podlagi letnega načrta notranje revizije 

Skupne notranje revizijske službe ZOS plačamo variabilni in fiksni del članarine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Dogovor o pristopu Občine Šentrupert k Združenju občin Slovenije, sklep o pristopu k članstvu Skupnosti občin 

Slovenije ter Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje revizijske službe ter o povračilu stroškov Skupne notranje 

revizijske službe (v nadaljevanju: dogovor). Na podlagi dogovora članarino vsako leto določi Skupščina Združenja 

občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. 
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06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Svet regije je na 29. redni seji, dne 27.11.2013, sklenil, da opravlja v razvojni regiji JV Slovenija naloge spodbujanja 

regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, Razvojni center Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: RC Novo 

mesto), ki je te naloge opravljal že tudi v preteklih programskih obdobjih, to je 2002-2006 in 2007-2013in je vpisan v 

evidenco regionalnih razvojnih agencij. RC Novo mesto opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja v javnem 

interesu na območju razvojne (statistične) regije JV Slovenija, ki združuje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, 

Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, MO Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, 

Sodražica, Straža, Šentrupert, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Trebnje, Žužemberk in Mirna. Naloge 

spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, določa 30. člen zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja. 

Občina Šentrupert s sodelovanjem v regionalnem povezovanju na območju razvojne (statistične) regije JV Slovenija 

zagotavlja izvajanje razvojnih nalog na območju svoje občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Zakon o javnih financah 

Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v 

razvojni regiji JV Slovenija št. PG-064/2014-RRA 

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja št. PG-083/2014-SRR 

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

Doseganje ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu razvojne regije JV Slovenija ter ciljev zastavljenih v 

sprejetem razvojnem dokumentu Občine Šentrupert - Vizija in strategija Občine Šentrupert 

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

Izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja skladno s 30. členom zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja. Priprava in koordinacija izvedbe regijskih projektov, v katerih sodeluje Občina Šentrupert ter 

izdelava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa z upoštevanjem projektov in ciljev Občine Šentrupert. 

Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko (dodeljevanje namenskih posojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem 

ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v okviru kvote, ki jo zagotavlja Občina Šentrupert). Izvajanja 

projekta posojil za odpiranje novih delovnih mest iz naslova mikrokreditov malim in srednje velikim podjetjem ter 

fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v okviru kvote, ki jo zagotavlja Občina Šentrupert. 

Kazalci: število skupnih regijskih projektov, v katerih sodeluje Občina Šentrupert, število projektov Občine Šentrupert 

uvrščenih v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, število odobrenih namenskih posojil iz Garancijske 

sheme za Dolenjsko ter število odobrenih mikrokreditov za odpiranje novih delovnih mest v občini Šentrupert. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

 

06004 - Transferi za delovanje regionalne razvojne agencije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije, to je RC Novo 

mesto, ki je s strani Sveta regije izbran za subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v JV Sloveniji in na 

podlagi tega statusa opravlja splošne razvojne naloge za občine skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju. 

RC Novo mesto prav tako upravlja s projekti, ki so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom, kot 

so Garancijska shema za Dolenjsko, mikrokrediti za samozaposlene in odpiranje novih delovnih mest, štipendijska 

shema za Dolenjsko, program vavčerskega svetovanja, informiranje, organizacija izobraževanj, delavnic in prenosa 

dobrih praks, splošno podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov in presoja podjetniških zamisli, spodbujanje 

inovativnosti v podjetništvu, priprava vlog za kandidiranje malih in srednje velikih podjetij na razpise ministrstev, 

pomoč pri pripravi vlog, svetovanje, izvajanje projekta VEM (Vse na enem mestu), razvoj obstoječih in priprava novih 

podjetniških programov. Občina se vključuje v navedene projekte s sofinanciranjem izvajanja navedenih programov in 

dejavnosti RC Novo mesto za upravičence iz naše občine. Gre za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjena pogodba o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja št. PG-083/2014-SRR ter plansko 

pismo RC Novo mesto z opredeljenimi vsebinami izvajanja projektov in nalog RC Novo mesto v letu 2018. 

 

06005 – Pristop CLLD-delovanje LAS DBK 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 

42/15 in 28/16) določa izvajanje lokalnega razvoja v navedenem programskem obdobju, ki se na novo imenuje pristop 

CLLD. Pristop CLLD se bo v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciral s sredstvi naslednjih evropskih skladov: 

Evropski kmetijski  sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad 

za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Program oz. pristop CLLD je namenjen financiranju razvojnih programov na 

podeželju in je po svoji vsebini enak preteklemu programu Leader, le da je nadgrajen s sredstvi ESRR. 

Pristop CLLD vodi lokalna akcijska skupina (LAS), ki je organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih 

subjektov na izbranem območju. LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je ustanovljen na območju 12. občin in 

vključuje 68 članov iz javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja, ki so podpisali Partnersko pogodbo o ustanovitvi 

LAS Dolenjska in Bela krajina, med njimi tudi Občina Šentrupert. Ustanovljeno pogodbeno partnerstvo (LAS DBK) bo 

v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 skrbelo za 

pridobivanje sredstev iz programa CLLP - »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. 

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju storitev vodenja in upravljanja CLLD, ki ga izvaja LAS 

DBK oz. vodilni partner, ki ga je določila LAS DBK, to je Razvojni center Novo mesto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun višine porabe sredstev proračunske postavke temelji na planskem pismu upravljavca LAS Dolenjska in Bela 

krajina za leto 2018. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše 

organiziranosti služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. 

 

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za prijazno in 

učinkovito javno upravo. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

- 4000 Občinska uprava 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave 

- 4000 Občinska uprava 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter materialne stroške občinske uprave, ki so 

podrobneje opisani v nadaljevanju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,  

- Zakon o javnih uslužbencih,  
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- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o javnih financah; 

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške, tako da je 

izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je 

tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot 

zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne 

opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, 

zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

 

 

 

 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za: 

- plače in dodatke, 

- izplačilo regresa za letni dopust, 

- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela), 

- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

- delovno uspešnost in nadurno delo, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnih in solidarnostnih pomoči ter 

- odvajanje vseh predpisanih prispevkov. 

Potreben obseg sredstev za plače, prispevke za delodajalca in davek na izplačane plače se načrtuje na podlagi veljavnih 

predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač za tekoče leto.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni  navezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V predlogu proračuna za leto 2018 so sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi Občine Šentrupert planirana na 

podlagi veljavnih predpisov, ki določajo plače javnih uslužbencev in sicer: 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih, 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, 

- Dogovori o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Šentrupert  

 

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe upravne 

stavbe. V proračunsko postavko so vključeni stroški za pisarniški material, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozni 

stroški, stroški čiščenja občinske stavbe, stroški tekočega vzdrževanja, izdatki za službena potovanja, izobraževanja in 

drugi operativni odhodki. Z nekaterimi dobavitelji imamo za opravljanje njihovih storitev sklenjene pogodbe, z drugimi 

imamo sklenjene letne naročilnice  ali pa izdamo naročilnice samo za posamezno storitev ali nabavo blaga. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej postavki iz preteklih 

let.   

 

06020 - Stroški skupnega prekrškovnega organa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o občinskem redarstvu so občine, Občina Mokronog-

Trebelno, Občina Mirna, Občina Trebnje in Občina Šentrupert, ustanoviteljice skupnega prekrškovnega organa oz. 

organa skupne občinske uprave, v katerem delujeta dve službi: medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo – 

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina (Uradni list RS, št. 16/2015, 17/2015, 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2015; v nadaljevanju: odlok). Na podlagi odloka je med občinami 

ustanoviteljicami sklenjen sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, s katerim 

so podrobneje urejeni način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela,  financiranja, opravljanja administrativno-

strokovnih in drugih nalog za skupno občinsko upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti. Naveden sporazum in 

odlok sta podlagi za planiranje sredstev namenjenih delovanju skupne občinske uprave – delež, ki ga zagotavlja Občina 

Šentrupert.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun višine potrebnih stroškov so oblikovana na predlogu finančnega načrta za leto 2018, ki ga je 

pripravila Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina - medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo in 

je na enaki ravni, kot v letu 2017.  

 

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

uprave 

Opis podprograma 

Podprogram zajema: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko 

vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

-  Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,  

-  Stanovanjski zakon,  

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o javnih financah; 

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

Transparentno, racionalno in učinkovito upravljanje z razpoložljivim premoženjem občine, usmerjenih predvsem v 

ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in uporabnike 

storitev občine. 

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

- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, 

- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, 

- dobavljena voda in odvoženi odpadki, 

- varovanje stavbe, 

- zavarovano premoženje občine. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

06011 - Najemnine upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za najemnino upravnih prostorov Občine Šentrupert skladno s sklenjeno Najemno pogodbo in 

Aneksom št. 1 k najemni pogodbi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Porabe sredstev proračunske postavke temelji na  sklenjeni najemni  pogodbi in aneksu. 

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima sklenjene pogodbe z dobavitelji  za nemoteno  delovanje in vzdrževanje strojne, računalniške,  licenčne 

programske opreme in drugo opremo  Računalniško opremo imamo  zavarovano pri zavarovalnici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na osnovi sklenjenih najemnih  pogodb in pogodbe o zavarovanju računalniške opreme.  

 

06013 - Nakup opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Dejavnosti in sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena nakupom pisarniške opreme oziroma pohištva ter 

druge opreme in napeljav, ki so pomembne za delovanje občinske uprave, vendar je ta postavka omejena na najnujnejše 

potrebe za zagotavljanje boljših delovnih pogojev v občinski upravi.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0001 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na izkazanih potrebah zaposlenih in vsakokratni pridobitvi predračunov oziroma ocene podobnih 

storitev in nakupu blaga v preteklih letih. 

 

06014 - Nakup računalniške in programske opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Dejavnosti in sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena nakupu računalniške strojne in programske opreme 

za potrebe delovanja občinske uprave, vendar je ta postavka omejena na najnujnejšo računalniško strojno in programsko 

opremo za zagotavljanje boljših delovnih pogojev ter večanje storilnosti v občinski upravi.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0001 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na izkazanih potrebah zaposlenih in vsakokratni pridobitvi predračunov oziroma ocene podobnih 

storitev in nakupu blaga v preteklih letih. 
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06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti in sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju upravnih prostorov za 

potrebe delovanja občinske uprave, ki bodo v prihodnjih letih eventualno potrebni dopolnitev, vendar je ta postavka 

omejena na najnujnejše potrebe, ki bi se izkazale tekom leta.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0001 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na izkazanih potrebah zaposlenih in vsakokratni pridobitvi predračunov oziroma ocene podobnih 

storitev in nakupu blaga v preteklih letih. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 

drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in 

prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Šentrupert. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednji glavni program: 

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 

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

varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je občinski štab za civilno zaščito opremiti oz. nabaviti  opremo (uniforme, obuvala, šotor). Za člane 

občinskega štaba za civilno zaščito je pomembno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Za izkušenost članov naj se enkrat letno izvede večja vaja za celoten štab. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za 

opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Šentrupert. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri 

posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe 

posredujejo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

- 4000 Občinska uprava 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

- 4000 Občinska uprava 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne 

zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge 

nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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

- Pogodbe o izvajanju operativnih nalog v okviru civilne zaščite 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

- Zakon o varstvu pred požarom,  

- Zakon o gasilstvu; 

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za 

preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti 

organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju. 

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti; 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 

- izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 

- izdelovanje ocen ogroženosti; 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri 

odpravljanju posledic nesreč. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se namenjajo sredstva za izdelavo in dopolnitve občinskih načrtov zaščite in reševanja – 

ZiR, ki jih je Občina Šentrupert v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  in v skladu z 

določili uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja dolžna izdelati za posamezne vrste nesreč. 

V okviru proračunske postavke se rezervirajo tudi sredstva za refundacijo v primeru vpoklica/odsotnosti z dela v 

primeru nesreč. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0002   Načrt zaščite in reševanja - ZiR 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi prejetih ponudb in predračunov, upoštevana je tudi faznost izvajanja izdelave  in 

dopolnitev načrtov. 

 

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti opremljanja enot služb civilne zaščite se namenjajo sredstva za nakup opreme za potrebe služb 

civilne zaščite.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0002   Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb, ki se izkazujejo v okviru te dejavnosti.  

 

07004 – Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij   

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti usposabljanja in opremljanja se namenjajo sredstva za materialne stroške.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb, ki se izkazujejo v okviru te dejavnosti.  

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema  dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih 

domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi 

- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi 

- Pogodba o financiranju Gasilske zveze Trebnje in prostovoljnih gasilskih društev v občini Šentrupert  

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na 

območju občine Šentrupert za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti; 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 

- izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 

- izdelovanje ocen ogroženosti; 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.   

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je predvideno financiranje delovanja občinske gasilske zveze, občinskih prostovoljnih 

gasilskih društev in plačilo/poraba sredstev zbranih požarnih taks. Sredstva namenjena društvom se porabijo za 

vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in 

vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Obveznost je 

pogodbeno dogovorjena med Občino Šentrupert, Gasilsko zvezo Trebnje in posameznimi prostovoljnimi gasilskimi 

društvi. V pogodbi je določen obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb, ki se izkazujejo v okviru te dejavnosti ter na podlagi izkazanih potreb 

usklajenih z GZ Trebnje.       

 

07009 – Sofinanciranje investicij   

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva se planirajo za manjša investicijska vzdrževanja na podlagi predloženega finančnega plana Gasilske zveze. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB000-07-0002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Izhodišča so oblikovana na podlagi finančnega plana Gasilske zveze Trebnje.  

 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Občinski program varnosti. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev večje varnosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednji glavni program: 

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev večje varnosti. 

 

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

Preventivne akcije, predavanja, predstavitev varnosti v prometu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

- 4000 Občinska uprava 

08029001 Prometna varnost  

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, 

koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v 

prometu. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Občinski program varnosti 

 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti višjo varnost, zagotavljati obveščanje ter spodbujati k zagotavljanju večje varnosti v 

prometu  

 

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

Letni cilji so; izvedba in sodelovanje v akcijah Bodi previden, Dan brez avtomobila, Pasavček, Varnostni pas,  in 

sodelovanje v raznih preventivnih akcijah. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so same izvedbe teh letnih ciljev. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu, predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe 

za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa skrbi 

za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in 

razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Postavka zajema sredstva za sejnine odbornikom SPVCP, na podlagi realizacije preteklega leta, ter ocenjene materialne 

stroške. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest 

oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu, 

predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno 

iskanje zaposlitve. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni akcijski program zaposlovanja. 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo. 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela 

zaradi pridobivanja novih znanj in zmanjšanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 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, turističnih). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 

delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj naj bi se 

zmanjšalo neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.  

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

Z vključitvijo v lokalne programe javnih del aktivirati brezposelne osebe, jim omogočiti socialno vključenost in 

razvoj delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati tudi razvoj morebitnih novih delovnih mest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma 

Javna dela so lokalni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, 

socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 

Organizirajo se zaradi dopolnitve programov, izvajajo pa jih neprofitni delodajalci oziroma zavodi in organizacije, 

ustanovljene s strani  občine, za dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja, pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela, zakon o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije, pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 

pravilnik o financiranju javnih del. 

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

Dolgoročni cilji programa so predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb in posledično rast zaposlenosti. 

Doseženi bodo z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom 

udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi: 

dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno 

brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastanku 

brezposelnosti niso našli zaposlitve ter v zmanjšanju deleža starejših brezposelnih. 

Kazalec, ki bo pokazal uspešnost tega programa je število delovnih mest, ki se bodo zapolnila preko tega izvajanja. 

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

Zagotoviti finančna sredstva za izvajanje programov javnih del, ki so v interesu občine, sicer so letni izvedbeni cilji 

in kazalec enaki dolgoročnim. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

10001 - Lokalni zaposlitveni program (javna dela) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajalci lokalnih programov javnih del morajo izpolnjevati predpisane pogoje za sofinanciranje na javnem razpisu 

pri zavodu za zaposlovanje. 

Dosedanji izvajalci: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Center za socialno delo Trebnje, Knjižnica Pavla 

Golia Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Turistično društvo Šentrupert.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za izvedbo se zagotovijo na podlagi finančnih načrtov izvajalcev programov, ki se prijavijo na javne 

razpise preko Zavoda za zaposlovanje Slovenije. V kolikor so izpolnjeni razpisni pogoji in je program izbran za 

sofinanciranje, se med zavodom, naročnikom javnega dela in izvajalcem javnega dela sklene tripartitna pogodba s 

katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Pri planu sredstev se upošteva kritje dela stroškov plač za 

zaposlene preko javnih del, del prispevkov, regres za letni dopust ter morebitne materialne stroške. Delež 

sofinanciranja občin je odvisen od njene stopnje brezposelnosti, katera se objavi vsako leto skupaj z razpisom. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 

podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Občina z investicijskimi 

podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske proizvodnje in malim agrarnim 

operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, 

izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in 

zavarovanju kmetijskih pridelkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program razvojne regije Jugovzhodna Slovenija  

- Lokalna razvojna strategija LAS Dolenjske in Bele krajine  

- Vizija in strategija Občine Šentrupert 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, izboljšanje varstva okolja, izpolnjevanje EU standardov in zniževanje 

stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanje kmetijskih pridelkov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za 

razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje 

higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje in/ali ustvarjanje 

novih delovnih mest na podeželju, ohraniti kulturno in naravno dediščino. 

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

V skladu z zagotovljenimi namenskimi sredstvi in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 88/15, 105/15) 

izvesti letni javni razpis za sofinanciranje posameznih ukrepov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

- 4000 Občinska uprava 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

- 4000 Občinska uprava 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

Podprogram združuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, in sicer: podpora za prestrukturiranje 

rastlinske in živinorejske proizvodnje, posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane 
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vrednosti in kakovosti v pridelavi, podpora za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, 

povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v Občini. V okviru tega podprograma 

se sredstva prav tako združujejo z namenom, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje 

posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru 

bolezni in z namenom pokrivanja operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči  

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko 

obdobje 2015-2020. 

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

Dolgoročni cilji podprograma je povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo kmetijskih 

gospodarstev, zmanjšanje tveganja kmetijske škode nad plodovi in posevki zaradi spomladanske pozebe, toče, viharjev, 

poplav ali zaradi pogina živine zaradi bolezni. Prav tako je dolgoročni cilj, da se ohrani transport (prevoz mleka) z 

odročnih krajev občine.   

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

Letni cilj programa je sofinancirati naložbe v kmetijska gospodarstva in naložbe za ohranjanje kulturne in naravne 

dediščine na kmetijskih gospodarstvih, sofinancirati zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih pridelkov in živine 

pred nesrečami in boleznimi ter sofinancirati stroške prevoza mleka z odročnih krajev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

11003 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko 

obdobje 2015-2020 se sredstva proračunske postavke z javnim razpisom namenijo za sofinanciranje ukrepa: Pomoč za 

plačilo zavarovalnih premij. Cilj ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 

proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter 

zaščitenih živali. S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke in živali pred posledicami 

škodnih dogodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke je osnovana na oceni in je na minimalni ravni, kajti v zadnjih nekaj letih 

ni bilo vložene nobene prijave za sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu, vendar se ocenjuje glede na 

vremenske pojave zadnjih letih (žled, pozeba, toča, ipd.), da je potrebno ukrep izvajati tudi v prihodnje. 

 

11004 – Naložbe v kmetijska gospodarstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa se sredstva proračunske postavke namenijo za sofinanciranje naložb v kmetijska 

gospodarstva, in sicer za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov). 

Namen ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem 

stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in 

standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 

modernizacijo kmetijstva ter preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije v preteklih letih. 

11009 - Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa se sredstva proračunske postavke namenijo za sofinanciranje operativnih stroškov transporta 

z odročnih krajev. Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 

območjih Občine Šentrupert in s tem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije v prejšnjih letih. 

 

11011 – Naložbe za ohranjanje KN dediščine na kmetijskih gospodarstvih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa se sredstva proračunske postavke namenijo za sofinanciranje stroškov naložb v opredmetena 

sredstva na kmetijskih gospodarstvih, in sicer za objekte, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine. Cilj 

ukrepa je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije v prejšnjih letih in glede na število 

objektov, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine na območju občine Šentrupert in v povezavi z njimi in 

v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto glede na oceno potrebnih naložb v te 

objekte. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

Ključne naloge podprograma so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za 

doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti na kmetijah) ter 

ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Občina Šentrupert sofinancira tudi programe razvoja podeželja v programu 

CLLD, ki jih potrdi LAS Dolenjske in Bele krajine. V okviru podprograma se določen del sredstev namenja podpori 

stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu  

Zakon o varstvu kulturne dediščine  

Zakon o nadzoru državnih pomoči  

Program razvoja podeželja za RS  

Lokalna razvojna strategija LAS Dolenjske in Bele krajine  

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert 

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

Dolgoročni cilji podprograma je podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot eni glavni razvojni priložnosti 

v občini Šentrupert. Prav tako je dolgoročni cilj podprograma povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva 

oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo 

društva, zveze in druga stanovska združenja, ki povezujejo kmete. Preko programov CLLD se pričakuje uveljavljanje 

podjetniških  iniciativ članov kmečkega gospodarstva tudi na območju občine Šentrupert. 

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

Sofinanciranje naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijsko dejavnost na 

kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetijah), pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
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dejavnosti na kmetijah ter predelave in trženja ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, 

čebelarstva in razvoja podeželja iz območja občine. 

11012 – Naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Šentrupert se sredstva proračunske postavke razdelijo med upravičence na podlagi javnega razpisa. 

Cilj pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 

kmetiji je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v smeri predelave in trženja kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0005 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana poraba sredstev proračunske postavke temelji na oceni potreb za sofinanciranje naložb v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji (t.i. dopolnilne dejavnosti na kmetiji) v letu 2018. 

 

11016 – Izobraževanje in usposabljanje za nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Šentrupert se sredstva proračunske postavke razdelijo med upravičence na podlagi javnega razpisa. 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s 

področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne 

kmetijske proizvodnje. Upravičenci do pomoči so ustrezno registrirane organizacije, ki izvajajo izobraževanje in 

usposabljanje na področju nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja za kmetovalce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0005 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana poraba sredstev proračunske postavke temelji na oceni potreb za sofinanciranje stroškov izobraževanja in 

usposabljanja za nekmetijsko dejavnost na kmetiji v letu 2018. 

 

11017 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Šentrupert se sredstva proračunske postavke na podlagi javnega razpisa namenijo za sofinanciranje 

neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in 

razvoja podeželja iz območja občine. Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev oz. združenj ter omogočanje izvedbe 

njihovih programov dela oz. posameznih nalog in ali projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0005 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana poraba sredstev proračunske postavke temelji na predvideni realizaciji v tekočem letu (2017). 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 

Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja in zaščito živali na območju občine 

Šentrupert.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.  

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

Zagotavljanje stroškov za zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja v zavetišču za živali.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

- 4000 Občinska uprava 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na 

območju občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.  

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

Zagotavljanje stroškov za zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja v zavetišču za živali. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

11010 - Zavetišča (azil) za živali) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču za 

živali. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja kot javna služba, ki jo je lokalna skupnost 

dolžna zagotavljati. V skladu z zakonskimi določbami je potrebno iz občinskega proračuna zagotavljati vire za 

delovanje zavetišča (plačila stroškov oskrbe v zvezi z zapuščenimi živalmi). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

 

 

 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti, to vključuje odvodnjavanje na obstoječih cestah, vzdrževanje 

brežin in intervencijski ukrepi. Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti 

glede na geografski položaj. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Šentrupert in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi 

potrjenega letnega plana. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

- 4000 Občinska uprava 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za vzdrževanj in gradnjo gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in 

vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 

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

Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani 

varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, 

omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.  

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

11013 - Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih poti. Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine 

Šentrupert, ki je opredeljeno s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter potrjenem planu 

Zavoda za gozdove RS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih. 

 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področja urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) s ciljem spodbujanja le –

teh. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Lokalni energetski koncept 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije in s tem posledično zmanjševanje stroškov za energijo. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa 

Glavni namen programa je predvsem izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev občine o prednostih izrabe obnovljivih 

virov energije ter o učinkoviti rabi energije.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje lokalnega energetskega koncepta občine Šentrupert. 

 

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

Vzpostavitev energetskega menedžerja z namenom vzdrževanja energetskega knjigovodstva in informiranja v 

sodelovanju z lokalno energetsko agencijo. Ob sodelovanju z lokalnimi partnerji se organizira in izvede zbiranje 

energetskih podatkov ter ustvari energetsko bazo podatkov javnih porabnikov v občini. Na podlagi pridobljenih trendov 

se izdelajo analize in sprejmejo ukrepi, ki zagotovijo učinkovitejšo rabo energije. Rezultati pridobljeni iz trendov 

ustvarjenih na podlagi energetskega knjigovodstva so ključni pri analizi energetskega stanja in lahko prispevajo h 

kratkoročnim rezultatom. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Opis podprograma 

Z izvajanjem dejavnosti iz naslova URE in OVE občina prispeva k izboljšanju energetskega stanja in znižanju fiksnih 

stroškov iz naslova porabe energije, ki zajema tudi sprotno beleženje rabe energije v občinskih javnih stavbah 

(energetsko knjigovodstvo).  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon (EZ-UPB1), 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B), 

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP),  

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO),  

- Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of Buildings Directive); 2002/91/ES, 

- Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 

93/76/EGS; 2006/32/ES, 

- Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o 

spremembi Direktive 92/42/EGS; 2004/8/ES, 

- Direktiva o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranje trgu z 

električno energijo; 2001/77/ES 

Ostala evropska zakonodaja s področja energetike: 

- Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg 

z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES, 

- Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga 

z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES, 

- Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 

trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, 

- Uredba (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do 

omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP), 

- Sklep Komisije 2006/770/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o 

pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (Besedilo velja za EGP), 

- Uredba Sveta (ES) št. 1223/2004 z dne 28. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb za Slovenijo, 

- Direktiva Sveta 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, 

- Uredba (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do 

prenosnih omrežij zemeljskega plina 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov energetskega stanja v občini z namenom učinkovitejše rabe 

energije. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: analiza zbranih 

energetskih podatkov, ki bo predstavljala stalno energetsko bazo podatkov glavnih porabnikov v občini.   

 

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

Občina Šentrupert bo v naslednjih letih v skladu s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom nadaljevala s 

pridobivanje potrebnih podatkov in energetske baze podatkov. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

12001 - Lokalni energetski koncept 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora zagotoviti sredstva za izvajanje nadaljnjih ukrepov in projektov kot so bili sprejeti v Lokalnem 

energetskem konceptu Občine Šentrupert. Poudarek je predvsem na izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev občine o 

prednostih izrabe obnovljivih virov energije ter o učinkoviti rabi energije. Z izvajanjem dejavnosti iz naslova URE in 

OVE bi prispevali k izboljšanju energetskega stanja in znižanju fiksnih stroškov iz naslova porabe energije, ki zajema 

tudi sprotno beleženje rabe energije v občinskih javnih stavbah (energetsko knjigovodstvo). Ob sodelovanju z lokalnimi 

partnerji se organizira in izvede zbiranje energetskih podatkov ter ustvari energetsko bazo podatkov javnih porabnikov 

v občini. Na podlagi pridobljenih trendov se izdelajo analize in sprejmejo ukrepi, ki zagotovijo učinkovitejšo rabo 

energije. Rezultati pridobljeni iz trendov ustvarjenih na podlagi energetskega knjigovodstva so ključni pri analizi 

energetskega stanja in lahko prispevajo tako h kratkoročnim kot dolgoročnim rezultatom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na izkazanih potrebah definiranih v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu občine Šentrupert in 

vsakokratni pridobitvi predračunov oziroma ocene podobnih storitev v preteklih letih. Dodatna sredstva se zagotavljajo 

za izvedbo drugega dela pogodbene vrednosti o izdelavi energetske samooskrbe Občine Šentrupert. 

 

12002 – Polnilna postaja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora zagotoviti sredstva za servisiranje, vzdrževanje, upravljanje in tehnično podporo za polnilno postajo 

Elektrobay. S tem bo zagotovljena nemotena uporaba le-te.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pogodbenih obveznosti o servisiranju, vzdrževanju, upravljanju in tehnični podpori polnilne 

postaje Elektrobay. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije 

- Državni razvojni program 

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednje glavne programe: 

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, 

- 1309 Telekomunikacije in pošta. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in 

gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. 

 

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

Na področju stanja prometne infrastrukture pa je cilj izboljšanje prometne infrastrukture, kar pomeni izvedbo potrebnih 

investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih površinah. Kazalec za meritev tega cilja je obseg izvedenih del. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

- 4000 Občinska uprava 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

- 4000 Občinska uprava 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

- 4000 Občinska uprava 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

- 4000 Občinska uprava 

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

- 4000 Občinska uprava 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Podprogram upravljanja in tekočega vzdrževanja zajema redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v 

zakonu o javnih cestah in pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Redno vzdrževanje je 

dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko 

bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanje 

predpisanih del v skladu z zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi 

kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije, je predviden v postavki upravljanje in varstvo cest. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah ZJC-UPB1  

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Obligacijski zakonik 

- Odlok o občinskih cestah (UL RS, št. 31/2012) 

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert (UL RS, št. 

46/2014) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji v okviru tega podprograma so enaki dolgoročnim ciljem iz regionalnega razvojnega 

programa: 

- Z izvedbo projektov s področja prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti bomo izboljšali  osnovne prometne in 

okoljske infrastrukture; 

Kazalci so: 

- Povečanje vrednosti prometne infrastrukture; 

- Višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so: 

- Izboljšanje prometne varnosti 

- Uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

- Izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in do nastanitvenih objektov prebivalcev. 

Kazalci so: 

- Število zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest, javnih poti 

- Višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti se zagotavljajo sredstva za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest, na osnovi sklenjene 

koncesijske pogodbe.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij in ocene realizacije sredstev 

proračunske postavke na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za redno vzdrževanje LC. 

 

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti se zagotavljajo sredstva za zimsko in letno vzdrževanje javnih poti, na osnovi sklenjene pogodbe z 

izbranim izvajalcem (okvirni sporazum). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti iz preteklih obdobij ocene realizacije sredstev 

proračunske postavke na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje javnih poti. 

 

13003 – Interventna sredstva za ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru interventnih sredstev  se zagotavljajo sredstva za sanacijo cest ob izrednih dogodkih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-10-0002 Interventna sredstva  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za zagotavljanje sredstev na proračunski postavki so predvidena na podlagi kazalnikov o možnosti porabe 

proračunskih sredstev,  ki temelji predvsem na prevzetih obveznostih iz preteklega leta. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine. Investicije so aktivnosti pri rabi 

resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Ločimo tri vrste investicij: nove, razširitvene in nadomestitvene. 

Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot 

na novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih 

cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo 

preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že 

obstoječe ceste ali objekta. V prvi dve skupini se uvrščajo: novogradnja cest, novogradnja objekta, modernizacija, 

rekonstrukcija objekta, vgradnja cestnih naprav in ureditev, izgradnja obvoznice, ureditev cest skozi naselje, kolesarskih 

poti, rekonstrukcija ceste, križišča, ureditev okolja cest.  

Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, intenzifikacije in 

racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali 

tehniko obratovanja cest. V to skupino spadajo: preplastitev ceste, ceste, sanacija objekta, prepustov, podpornih in 

opornih zidov, brežin, plazov, nadomestnega objekta.  

Po poglavitnem učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine: učinek ohranjanja omrežja: ukrepa 

-obnova in preplastitev, povečanja prometne varnosti: ukrepa -križišča in ureditve; zagotavljanja dostopnosti: ukrepi -

sanacija brežin, plazov, zidov in prepustov, sanacije in rekonstrukcije premostitvenih objektov, nadomestne gradnje in 

novogradnje objektov; učinek zmanjšanja stroškov uporabnikov: ukrepi -novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije ter 

modernizacije; učinek izboljšanja bivanja: ukrepa -kolesarske povezave in okolje.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah ZJC-UPB1  

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Obligacijski zakonik 

- Statut Občine Šentrupert  

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest  v Občini Šentrupert (UL RS, št. 26/2011) 

 

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

Dolgoročni cilji v okviru tega podprograma so enaki dolgoročnim ciljem iz regionalnega razvojnega 

programa: 

- Z izvedbo projektov s področja prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti bomo izboljšali  osnovne prometne in 

okoljske infrastrukture; 

Kazalci so: 

- Povečanje vrednosti prometne infrastrukture; 

- Višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so: 

- Izboljšanje prometne varnosti 

- Uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

- Izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov in do nastanitvenih objektov prebivalcev. 

Kazalci so: 

- Število zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest, javnih poti 

- Višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju (asfaltacije, 

rekonstrukcija lokalnih cest) ter izvedbi geodetskih odmer oz. postopkom ureditev mej na lokalnih cestah. Investicije na 

področju občinskih lokalnih cest bodo določene v Načrtu investicijskega vzdrževanja cest v Občini Šentrupert za leto 

2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-10-0012 Lokalne ceste – rekonstrukcije, invest. vzdrževanje  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti preteklega leta in ocene realizacije sredstev proračunske 

postavke. 

13006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju (asfaltacije, 

rekonstrukcija javnih poti) ter izvedbi geodetskih odmer oz. postopkom ureditev mej na javnih poti. Investicije na 

področju občinskih javnih poti bodo določene v Načrtu investicijskega vzdrževanja cest v Občini Šentrupert za leto 

2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-10-0003 Invest. vzdrževanje javnih poti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana delno na podlagi prevzetih obveznosti preteklega leta in ocene realizacije sredstev proračunske 

postavke. 

 

13017 – Ureditev trga 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za pridobitev vse projektne in investicijske dokumentacije za 

odstranitev obstoječega objekta na trgu. Predvidena so tudi sredstva za rušitev objekta, v kolikor bo odstranitev objekta 

po uskladitvi vseh pristojnih za tovrstne posege mogoča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-11-0009 – Ureditev trga. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi faznosti in predvidenih/ocenjenih načrtov za izvedbo kot so bili usklajeni tudi z 

zavodom za varstvo kulturne dediščine-ZVKD. 

 

13030 – Cesta Zabukovje   

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zagotavljajo se sredstva za obveznost Občine Šentrupert za kritje izdatkov izvajalca na podlagi dosežene 

sodne poravnave med družbo GM Kuselj gradbena mehanizacija, d.o.o. (kot izvajalec) ter Občino 

Šentrupert, ki je bila dosežena dne, 09.02.2017 na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Gre za sodno priznano 

višino stroškov rekonstrukcije ceste Zabukovje, ki jo je izvedel izvajalec GM Kuselj. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezave na projekt. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Izhodišča za določitev predloga višine sredstev na proračunski postavki izhajajo iz prejete sodne poravnave. 

 

 

13036 – Poslovna cona Prelesje   

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Občinski svet Občine Šentrupert je na 14. redni seji, dne 27. 7. 2016 sprejel Investicijski program (IP) za izvedbo 

operacije »Poslovna cona Prelesje«, ki leži južno ob regionalni cesti R1-215, odsek 1162 Trebnje – Mokronog. Za 

ureditveno območje je bil dne 24. 4. 2017 sprejet tudi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno 

cono Prelesje (Uradni list RS, št. 24/17). 

Predmet tega investicijskega projekta je nakup in ureditev zemljišč za gradnjo stavb za različne poslovne dejavnosti v 

Prelesju, skupaj s pripadajočimi infrastrukturnimi vodi. Zaradi ureditve kvalitetnejšega dostopa se hkrati ureja še 

dostopna cesta C1, in sicer po vzhodni strani območja urejanja. Ureditev slednje je pogojena tudi z gradnjo novega 
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krožnega križišča (izven območja urejanja) na regionalni cesti s priključnimi kraki, ki posledično pomeni prestavitev 

obstoječega križišča bližje novi poslovni coni. S ceste C1 se proti zahodu, v notranjost območja urejanja, odcepi krak 

dostopne ceste C2, ki se predvidoma zaključi z obračališčem. 

Projekt »Poslovna cona Prelesje« bo Občina Šentrupert v letu 2017 ponovno prijavila na javni razpis Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB211-17-0005 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Izhodišča za določitev predloga višine sredstev na proračunski postavki za potrebe realizacije projekta izhajajo iz 

sprejetega Investicijskega programa (IP) za izvedbo operacije »Poslovna cona Prelesje«. 

 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Podprogram zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, 

neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih 

podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage. 

- Zakon o javnih cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

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

Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje 

prometne varnosti udeležencev v prometu. 

 

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

Letni izvedbeni cilji so: 

- zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

13008 –  Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije neprometnih znakov in oglaševanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vanjo so zajeti stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja in nadomestitve oziroma nove postavitve prometne 

signalizacije in neprometnih znakov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi  predvidenih/ocenjenih potreb za stroške upravljanja oz. postavitve prometne 

signalizacije.  

 

13011 – Banka prometnih podatkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za vodenje katastra in evidenc za potrebe banke prometnih 

podatkov (ceste, cestni objekti in telesa, prometni znaki). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih/ocenjenih potreb za vodenje katastra in izdelave vsakoletnega poročila 

ter prevzetih obveznosti iz preteklega leta. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje le-te. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

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

Cilji so predvsem zadostiti zahtevam krajanov in lokalnih skupnosti za osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave, 

vendar vse v skladu z Uredbo o preprečitvi onesnaževanja ozračja. 

 

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

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

13015 – Upravljanje in tekoče  vzdrževanje javne razsvetljave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti upravljanja in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se zagotavljajo  sredstva za električno 

energijo ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Predvidena je ureditev javne razsvetljave v naselju 

Bistrica in ureditev javne razsvetljave pri Deželi kozolcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba temelji  na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno porabe v 

naslednjih letih. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Opis podprograma 

Podprogram zajema: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

 

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. 

Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko 

dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo 

primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo 

vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta. 

 

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

Sredstva so namenjena nadaljevanju gradnje državne ceste, doseganje zastavljenih ciljev s bo izrazilo z izvedbo 

projekta. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

13021 - Cesta Slovenska vas - Šentrupert 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti sofinanciranje investicije se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste 

Slovenska vas – Šentrupert do samega jedra Šentruperta. Občina Šentrupert je sofinancer pri projektu, zato je potrebno 

zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB200-09-0003 Cesta Slovenska vas-Šentrupert 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zmanjšanje porabe sredstev proračunske postavke temelji na podlagi smernic prejetih s strani Direkcije Republike 

Slovenije za infrastrukturo o nadaljevanju rekonstrukcije državne ceste ter del za odškodnine za zemljišča, katere je 

dolžna plačati občina. 

13022 – Obvoznica Mirna  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti in sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena pripravi projektne dokumentacije za obvoznico 

Mirna, katere trasa poteka delno tudi v občini Šentrupert (cca. 450 m) kakor izhaja tudi iz Sklepa o začetku priprave 

OPPN za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert (Ur. l RS, št. 87/12). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-13-0004 Obvoznica Mirna 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predvidenih stroških in deloma že izvedenih aktivnostih, ki zajemajo geodetske izmere, geološke 

raziskave ter izvedbo idejnega projekta. 

 

13039 – Razsvetljava ob državni cesti Slovenska vas - Šentrupert  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti in sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za gradnjo infrastrukture - javne razsvetljave ob 

državni cesti Slovenska vas – Šentrupert (zadnja etapa do jedra Šentruperta). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predvidenih ocenah za namen javne razsvetljave ob državni cesti 
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14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 

dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Občina v okviru področja porabe namenja sredstva za 

sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ter razvoj in spodbujanje turizma v občini. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program razvojne regije Jugovzhodna Slovenija 2014-2020 

- Vizija in strategija Občine Šentrupert 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, predvsem obrti in malemu podjetništvu (zagotavljanje novih površin 

poslovnih in obrtnih con, ureditev ITK infrastrukture, finančne spodbude za podjetništvo itd.) 

Promocija občine, razvoj turizma in gostinstva (povečanje prenočitvenih zmogljivosti v občini, večje število nočitev, 

dopolnjevanje turistične ponudbe) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

- 4000 Občinska uprava 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

- 4000 Občinska uprava 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in 

podjetništva v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in 

povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in obrti v občini. 

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

Spodbuditi inovativnost in podjetniško dejavnost v občini. 

Omogočiti izobraževanje in usposabljanje podjetnikov (sofinanciranje seminarjev in izobraževalnih programov za 

podjetnike in pri njih zaposlene uslužbence). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

- 4000 Občinska uprava 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje financiranje projektov in aktivnosti, ki omogočajo razvoj malega gospodarstva in pridobitev 

novih znanj na področju podjetništva in obrti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbuditi inovativnost in podjetniško dejavnost v občini. 

Omogočiti izobraževanje in usposabljanje podjetnikov (sofinanciranje seminarjev in izobraževalnih programov za 

podjetnike in pri njih zaposlene uslužbence). 

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

Izvedba delavnic za podjetnike in potencialne podjetnike (predstavitev podjetniškega okolja, podjetniške infrastrukture, 

možnosti sofinanciranja podjetniških projektov, idr.) 

Sofinanciranje izobraževanj podjetnikov in pri njih zaposlenih uslužbencev (organizator Razvojni center Novo mesto). 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

14022 – Subvencije obrestne mere 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je Razvojni center Novo mesto pripravil in priglasil »Shemo za subvencijo obrestnih mer«, katere osnovni 

namen je spodbuda gospodarskim subjektom k investiranju v razvoj. Namen in cilj sheme je z dodeljevanjem 

nepovratnih sredstev s subvencijo obrestne mere omogočiti gospodarstvu lažji dostop do finančnih instrumentov in 

zniževanja stroškov finančnih obveznosti iz naslova financiranja. Projekt »Shema subvencije obrestne mere« je trajen, 

in nudi mikro in malemu podjetniškemu segmentu podporo pri poslovanju in nadaljnjem razvoju. Subvencija 

predstavlja državno pomoč in je ustrezno priglašena pri Ministrstvu za finance. S strani občine, ki pristopi k shemi, se 

pričakuje vplačilo 5.000 € namenskih sredstev (to je za izplačilo subvencij za obrestne mere bančnih kreditov) in 500 € 

za samo izvajanje sheme (operativni stroški izvajanja). Upravičenci do subvencije obrestne mere so podjetja in 

podjetniki iz občin, katere so shemi pristopile. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na realizaciji v letu 2017 (v letu 2017 je bilo odobrenih subvencij 

za obrestne mere v višini 5.000,00 EUR) in na planskem pismu RC Novo mesto z opredeljenimi vsebinami izvajanja 

projektov in nalog RC Novo mesto v letu 2018. 

 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine, dopolnjevanje turistične ponudbe, vključevanje turistične ponudbe 

občine v integralne turistične produkte, ki se oblikujejo v širši regiji. 

Povečanje števila obiska domačih in tujih gostov. 

Spodbujanje razvoja in izvajanja turističnih programov in prireditev v občini (društva in druge organizacije) 

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

Sofinanciranje turističnih prireditev v občini (izvedba javnega razpisa) 

Promocijske aktivnosti občine (sodelovanje na promocijskih prireditvah-sejmi, ipd.), tiskanje promocijskih materialov, 

promocijske predstavitve občine v medijih. 

Sodelovanje občine v regionalnih turističnih projektih in aktivno vključevanje občine v okvir izvajanja aktivnosti 

regionalne (turistične) destinacijske organizacije (RDO). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 



 

Proračun Občine Šentrupert za leto 2018  Stran 55 

- 4000 Občinska uprava 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma 

Podprogram promocija občine vključuje sofinanciranje promocijskih prireditev, predstavitev kulturne in naravne 

dediščine občine ter druge promocijske aktivnosti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

Povečanje prepoznavnosti občine na širšem regijskem nivoju in v Sloveniji. 

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

Promocijske predstavitve občine, kulturne in naravne dediščine ter njenih projektov v medijih. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

14006 - Promocija občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenjajo za promocijske prireditve, sodelovanje občine na sejmih, predstavitev kulturne 

dediščine, razstave ter druge promocijske aktivnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru dejavnosti promocije občine. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije preteklega leta  ter predvidenih aktivnosti na področju promocije občine.  

 

14008 – Druge promocijske aktivnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenjajo za druge promocijske aktivnosti, ki se pojavijo med letom.  

Izvajati se prično aktivnosti za razvoj in širitev blagovne znamke, ki bo izhajala iz Dežele kozolcev in bo vključevala 

vse zainteresirane deležnike (društva, ponudnike gostinskih in turističnih storitev, dopolnilne dejavnosti registrirane na 

področjih turizme, kmetijstva, gospodarstva,.., posameznike,…) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-17-001 Kakovostna tržna znamka 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije preteklega leta  ter predvidenih aktivnosti na področju promocije občine.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je usmerjena v spodbujanje tistih aktivnosti turističnih akterjev, ki prispevajo k večji 

prepoznavnosti turistične ponudbe občine Šentrupert. Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih prireditev v 

občini in stroškov izobraževanj članov turističnih društev z namenom pridobitve novih znanj in veščin s področja 

turizma. Deloma pa se sredstva usmerjajo v izvajanje skupnih regijskih projektov, ki pomenijo vključevanje občine in 

turistične ponudbe občine v integralne turistične produkte regije pod enotno blagovno znamko. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma (Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo) 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev v občini Šentrupert 

- Dogovori oz. izjave o sodelovanju v skupnih regijskih projektih (Regionalna destinacijska organizacija-RDO). 

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

Povezava celoletne turistične ponudbe v občini in regiji (trženje, promocija, dogodki, blagovna znamka, ipd.) 

Razvoj novih programov in vključevanje v integralne turistične produkte 

Povečanje turističnih zmogljivosti v občini (nova prenočišča) 

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

Sofinanciranje turističnih prireditev v občini. 

Sofinanciranje izobraževanj članov turističnih društev. 

Aktivno sodelovanje v skupnih regijskih projektih (Regionalna destinacijska organizacija-RDO). 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

14010 – Sofinanciranje turističnih prireditev  

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenijo za  sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Šentrupert.  

Turizem se opredeljuje kot največja svetovna gospodarska dejavnost in eden od pomembnejših faktorjev ekonomskega 

razvoja. Turizem temelji na izhodiščnih potrebah in vrednotah sodobnega človeka, zato je turistično povpraševanje na 

globalni in dolgoročni ravni eno najbolj stabilnih, na lokalni ravni pa tudi eno najbolj nepredvidljivih poslovnih 

področij. 

Turistična ponudba mora biti organizirana, zagotoviti je potrebno funkcionalno in dopolnilno izobraževanje. Oblikovati 

in izvajati kvalitetne, potrebam turističnega gospodarstva prilagojene promocije turistične ponudbe občine Šentrupert. 

Spodbujati razvoj turizma in gostinstva, vlaganj v razvoj obstoječih in novih turističnih produktov ter skupne turistične 

infrastrukture, ki povezuje ponudbo posameznih območij ter temelji na izkoriščanju primerjalnih prednosti in tržnih niš. 

Razvijati promocijo predvsem na posebnostih, preko katerih je občina Šentrupert prepoznavna v širšem prostoru celotne 

Slovenije in Evrope, pa tudi širše.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. 

 

14018 – Dežela kozolcev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri projektu Dežele kozolcev gre za ohranitev, oživitev in predstavitev vstopne točke muzeja na prostem in postavitvijo 

stalne razstave o lesu, gozdu in starem lesenem orodju. Sredstva se zagotavljajo za nove investicije ter izvajanje 

investicijskega vzdrževanja.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-12-0010 Dežela kozolcev 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi finančnega plana Dežele kozolcev, d.o.o.  se zagotavljajo sredstva  za izvajanje investicijskega vzdrževanja. 
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14021 – Mreža postajališč za avtodome  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je začel s predstavitvijo junija 2014 na Mirni na Dolenjskem. 

Decembra lani so prve občine podpisale pogodbo o sodelovanju in sofinanciranju, s katero so se na nek način zavezale, 

da bodo na svojem območju ponudile popotnikom z avtodomi varno prenočišče na zanimivi lokaciji. Projekt je bil kot 

eden od treh primerov dobre prakse predstavljen tudi na Bledu, na konferenci Zlati kamen 2015. 

Glavni cilj mreže je vzpostavitev postajališč za avtodome s standardizirano oskrbo v Sloveniji, ki se bodo tako v 

Sloveniji kot v tujini predstavljala pod enotno tržno znamko in tako postala pomemben sooblikovalec slovenske 

turistične ponudbe in pomemben ponudnik prijetnih doživetij v Sloveniji. Gre za edinstven primer povezovanja 

Slovenije v vsej njeni raznolikosti in edinstvenosti, hkrati pa priložnost, da pestro slovensko turistično ponudbo, 

prilagojeno popotnikom z avtodomi, združimo na enem mestu in Slovenijo predstavljamo kot avtodomarjem prijazno 

destinacijo. 

Projekt se s 1.1.2017 prenaša na Razvojni center Novo mesto, ki bo nosilec projekta v nadaljevanju. Sredstva občin 

bodo namenjena  promociji, razvoju in vodenju projekta. Preko projekta bo v nadaljevanju vzpostavljena infrastruktura, 

izvajana okrepljena promocija ter razvita in vključena lokalna turistična ponudba. Zaradi povečevanja pomena mreže 

postajališč in trenda rasti tovrstnega turizma z vidika močnega potenciala za razvoj in promocijo turistične ponudbe v 

lokalnem okolju in nudenju kvalitetnih turističnih vsebin z dodano vrednostjo in novimi delovnimi mesti je pomembno, 

da se v mrežo vključi čim večje število občin. Trenutno je v projekt vključenih že 57 slovenskih občin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na planskem pismu RC Novo mesto z opredeljeno vsebino o 

izvajanju  projekta. 

14023 – Turistični razvojni programi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se bodo skladno s sprejeto Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 na območju Dolenjske 

redefinirale prioritete ter aktivnosti s področja regijskega turizma. Aktivnosti bodo v večji meri usmerjene v razvoj 

turističnih vsebin ter promocijo občin in turističnih ponudnikov Dolenjske. Nadaljevala se bo intenzivna promocija na 

spletu (spletna stran »visitdolenjska.eu«, družbena omrežja, e-informator, …); izvajale se bodo delavnice za turistične 

ponudnike; nastopi na domačih in tujih sejmih ter prireditvah; izvajanje nagradnih natečajev in iger za širšo javnost z 

namenom večje promocije Dolenjske; izdaja tiskanih in e-gradiv; obveščanje javnosti; ponatis kataloga z novimi 

turističnimi ponudniki; razvoj turističnih paketov v sodelovanju s turističnimi agencijami; okrepljene trženjske 

aktivnosti na info točki v Ljubljani; razvoj in implementacija inovativnih načinov promocije območja; vključevanje v  

vsebine turističnih krožkov po dolenjskih OŠ in SŠ. 

Nosilec izvajanja vseh navedenih aktivnosti je Razvojni center Novo mesto, Občina Šentrupert participira pri 

sofinanciranju skupnih stroškov v okviru planiranih sredstev, ki so opredeljena s planskim pismom  RC Novo mesto za 

leto 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na planskem pismu RC Novo mesto z opredeljenimi vsebinami 

izvajanja projektov in nalog RC Novo mesto v letu 2018. 

 

14024 – Skupni projekt CLLD za spodbujanje razvoja turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bil projekt »Razvoj in promocija kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov«, 

ki ga je pripravil nosilec projekta Zavod za trajnosti razvoj Temeniške in Mirnske doline, ki ima sedež v občini 

Šentrupert, izbran in odobren na javnem pozivu LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 

razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016.  

Projekt se je začel izvajati že v letu 2017, glavnina izvedbe in upravičeni stroški projekta pa bodo realizirani v letu 

2018. 
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Geografsko območje izvajanja projekta: Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 

Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava). 

Opis projekta: 

Dolenjska ima uveljavljeno in razpoznavno kulinarično in gastronomsko tržno znamko Dobrote Dolenjske, ki jo želimo 

nadgraditi in dodatno razviti, do te mere, da bo pomenila sinonim kakovosti za ves spekter turističnih storitev v regiji.   

Namen projekta je ustvarjanje jagodnega izbora izvirnih in inovativnih lokalnih izdelkov, povezovanje proizvajalcev 

ustreznih pridelkov in prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja, 

gostinsko-turističnih storitev, ponudbe nastanitve in bivanja. Znak kolektivne tržne znamke je znak priznanja, dosežene 

kakovosti in izvora-porekla. Dokumenti, ki bi nastali tekom projekta, bi bili temelj certificiranja in podelitve znaka 

kakovosti. 

Nosilec projekta: ZAVOD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE (Šentrupert)  

Partnerji: posamezne občine (članice LAS Dolenjska in Bela krajina). 

Planirane aktivnosti Občine Šentrupert: 

- Ureditev prodajnih mest (nakup potrebne opreme, ureditev polic – lahko tudi znotraj že obstoječih prodajnih 

gostinskih centrov) in s tem povečanje lokalne samooskrbe; 

- Razvoj kulinaričnega produkta (jed, piškot, liker…) za občino Šentrupert – v sodelovanju s strokovnjaki 

(etnologi, ipd.), ki lahko v nadaljevanju služi kot turistični spominek pri promociji lokalnega okolja. 

Kulinarični produkt bo moral biti izdelan iz lokalnih surovin. Promovirati se bo moral z lokalno zgodbo, 

njegova vsebina bo morala biti vezana na zgodovino, kulturne ali naravne značilnosti območja, iz katerega bo 

izhajal. Tržil se bo lahko v okviru gostinske ponudbe, ob sejemskih prireditvah in na prodajnih mestih, kjer se 

bodo tržili tipični dolenjski izdelki; 

- Izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov o pomenu 

lokalno pridelane hrane, ki ni obremenjena s prevoženimi kilometri:  

o Organizacija ene delavnice za ponudnike, 

o Organizacija ene delavnice za osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu lokalne hrane in 

aktivnostih projekta, 

o Organizacija enega dogodka (lahko v sklopu že obstoječega). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina porabe sredstev proračunske postavke temelji na izdelanem projektnem predlogu in oceni stroškov za projekt 

»Razvoj in promocija kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov«, ki ga je izdelal nosilec 

projekta. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

varovanjem naravne dediščine. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi 

cilji. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varstva okolja  

- Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Šentrupert  in  

- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: 

- Učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov: 

- Spodbujanje varčevanja z vodo in izrabe alternativnih vodnih virov 

- Vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij 

- Zmanjšano obremenjevanje okolja: 

- Ureditev čiščenja odpadnih voda na podeželju 

- Povezovanje gospodarskih javnih služb 

- Ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih 

- Ureditev odlaganja odpadkov 

- Sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja: 

- Vključevanje okoljskih vidikov v delo občinskih uprav 

- Okoljsko izobraževanje 
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- Vzpostavitev aktivnega sodelovanja z državo 

 Dolgoročni kazalci so: 

- Učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov: 

- Dnevna poraba vode (l/prebivalca) iz vodooskrbnih sistemov; 

- Dohodek upravljanih območij 

- Poraba primarne energije 

- Zmanjšano obremenjevanje okolja: 

- Stroški komunalnih storitev 

- Sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja: 

- Število uspešnih dogovorov o zmanjševanju vplivov iz dejavnosti in gospodinjstev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe: 

- 1501 okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 

- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki se in se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi 

povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, z nalogo 

stalnega spremljanja stanja na področju ravnanja z odpadki.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  

- Zakon o ohranjanju narave 

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

Dolgoročni osnovni cilj je vsekakor zmanjševanje nastajanja in kolikor je to mogoče, preprečevanje nastajanja 

odpadkov, njihovo ločevanje na izvoru ter uporaba za predelavo in pridobivanje sekundarnih surovin, vključno z 

ločevanjem bioloških odpadkov ter v nadaljevanju kompostiranje.  

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. 

Kazalci so: Analiza stanja z določeno lokacijo odlagališča, analiza virov financiranja, pripravljena projektna 

dokumentacija. Izbrana lokacija regijskega odlagališča. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

15004 – Odvoz kosovnih odpadkov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te dejavnosti se zagotavljajo sredstva za odvoz  odpadkov, katere izvaja javno gospodarsko podjetje Komunala 

Trebnje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Navedeni odhodki temeljijo na porabi oz. realizaciji preteklih let ter predvidevanju odvoza. 
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15005 – Razširitev Deponije Globoko 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti vodenja investicij se zagotavlja sredstva za razširitev deponije Globoko. Sredstva so v letu 2018 

namenjena za izgradnjo nadstrešnice na deponiji Globoko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-12-0012 Razširitev Deponije Globoko 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se izvršuje preko NRP 

Navedeni odhodki temeljijo na podlagi podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju in sofinanciranju izgradnje 

nadstrešnice v deležu, ki odpade na Občino Šentrupert v letu 2018. 

 

15023 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva okoljskih dajatev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva zbranih okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov, s katerimi 

se financirajo investicijska vlaganja za te namene. Sredstva so namenjena postavitev ekoloških otokov z zbirnimi 

kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov za naselje Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0012 Okoljske dajatve - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Navedeni stroški so povezani z investicijskim vzdrževanjem in so usklajeni z izvajalcem gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki, Komunalo Trebnje d.o.o. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

V okviru podprograma ravnanje z odpadno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane 

upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju ravnanja z odpadno vodo ter spremljanje stanja 

varstva okolja v občini.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o vodah 

- Zakon o ohranjanju narave 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 

 

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

- Celovito zbiranje odpadnih vod 

- Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 

 

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

Pričetek izvajanja celovite rešitve na področju ravnanja z odpadno vodo. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

15008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilih naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena investicijskim vlaganjem (investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave) v kanalizacijske sisteme in čistilne naprave v občini. Podlaga za investicijska vlaganja so identificirane 
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potrebe za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na sistemih odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 

občini Šentrupert. Prav tako je neposredna podlaga za izvedbo posameznih investicij izdelana investicijska 

dokumentacija (izdelava PID, PGZ, PZI), ki se financira iz proračunske postavke. Sredstva se zagotavljajo za nakup 

čistilne naprave Škrljevo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-09-0001 Invest. in invest. vzdrž. kanal. sistem in ČN 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potrebnih investicij v letu 2018. 

 

15011 – Čistilna naprava Dob 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo čistilne naprave Dob (ČN 

Dob). Izgradnja ČN Dob se je začela v letu 2014, ko je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba za izgradnjo čistilne 

naprave. Skladno z izvajalsko pogodbo je bila septembra 2014 ČN Dob zgrajena in tudi zagnana. Skladno s 

pogodbenimi določili izvajalske pogodbe bi moral izvajalec po uspešnem zagonu čistilne naprave izvajati poskusno 

obratovanje v trajanju 1 leta. Izvajalec poskusnega obratovanja ni uspel izvajati, zato je poskusno obratovanje ČN in 

pridobitev končnega uporabnega dovoljenja za čistilno napravo Dob organizirala in pridobila Občina Šentrupert. 

Občina Šentrupert je v letu 2016 izdelala dokončen obračun za postopek javnega naročila za čistilno napravo Dob, kajti 

s strani glavnega izvajalca ni prejela nobenega obvestila o morebitnem namenu za zaključek navedene investicije z 

njihove strani na podlagi sklenjene gradbene pogodbe za izvedbo javnega naročila »Čistilna naprava Dob«. V okviru 

dokončnega obračuna za postopek javnega naročila za izgradnjo čistilne naprave Dob so bila ugotovljena vsa dejstva in 

vsi nastali stroški in na podlagi le-teh pripravljen načrt poplačila vseh izvedenih del, ki so jih izvedli glavni izvajalec in 

nominirani podizvajalci.  

V letu 2017 realizacija dokončnih plačil še ni bila v celoti izvedena, zato se v proračunu za leto 2018 planirajo sredstva 

za dokončno poplačilo vse izvedenih in potrjenih del investicije in ne presegajo pogodbene vrednosti, ki je bila 

sklenjena ob podpisu pogodbe za izgradnjo čistilne naprave Dob. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-12-0003 Čistilna naprava Dob 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi prevzetih obveznosti in dokončnega obračuna za postopek javnega 

naročila za izgradnjo čistilne naprave Dob. 

 

15015- Kanalizacija ob državni cesti Slovenska vas - Šentrupert 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena izgradnjo kanalizacijskega kraka pod traso državne 

ceste Slovenska vas – Šentrupert v samem naselju Šentrupert. 

 

15009- Subvencije cen za male čistilne naprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena za subvencije cen pri izgradnji malih čistilni naprav 

na območju Občine Šentrupert izven opredeljenih aglomeracij. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče predstavlja Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 

Šentrupert (Uradni list RS št. 27/2016) 
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15014 – Projekt RusaLCA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se ukvarja z blaženjem in prilagajanje podnebnim spremembe v Evropi, ki se kažejo tudi v obliki pomanjkanja 

vode in suše. Skozi projektne akcije se demonstrira praktičen pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki 

varčuje z vodo na lokalni in regionalni ravni. Ta model se lahko prenese na katerokoli območje Evrope, ki ima podobne 

geografske, klimatske in sociološke lastnosti.  

 

Prvi in glavni cilj projekta je zmanjšanje porabe pitne vode za 30 % in sicer s pomočjo izgradnje povratne zanke v 

občini Šentrupert, ki bo dodatno remediirano vodo iz male čistilne naprave vrnila uporabnikom. Vodo, ki je 

konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi do te mere, da je raven onesnažil nižja od najvišje dovoljene 

koncentracije* in ki jo lahko v skladu  s  slovensko zakonodajo odvajamo v površinske vode, bomo v okviru projekta 

dodatno očistili z inovativnim, okolju prijaznim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev ničvalentnega železa. 

Zaradi uporabe dodatno očiščene vode za sekundarne namene v gospodinjstvih in za skupne javne potrebe se bo tako 

poraba pitne vode zmanjšala. To bo tudi zmanjšalo stroške komunalnih storitev in povečalo gospodarsko učinkovitost 

gospodinjstev in lokalne skupnosti. 

 

Drugi cilj projekta je postaviti protokol uporabe blata iz male čistilne naprave in usedlin iz nanoremediacijskega bazena 

v različnih vrstah kompozitov za uporabo v gradbeništvu in okoljskih ureditvah. Reciklirano blato iz male čistilne 

naprave bomo uporabili za različne humusne kompozite, usedline iz nanoremediacijskega bazena pa v betonih. Tako 

bomo pripomogli k ohranjanju naravnih virov na račun ponovne uporabe recikliranih odpadkov, kar posledično pomeni 

manjše odlaganje in kopičenje odpadkov na odlagališčih in oblikovanje sistema upravljanja voda z nič odpadki. 

 

Tretji cilj projekta je širiti znanje, pridobljeno na osnovi postavljenega pilotnega sistema povratne zanke in sistema 

upravljanja voda z nič odpadki v regiji in ostalih predelih Evrope s podobnimi geografskimi, klimatskimi, naselitvenimi 

in sociološkimi značilnostmi. Projekt se izvaja v času od 1.7.2013 do 31.12.2016, skupna vrednost projekta je 852.388 

EUR (od tega občina Šentrupert: 194.354,€). Pridruženi upravičenci so deležni finančnega prispevka Komisije v 

ocenjeni višini 50%.  

 

Projekt je bil leta 2017 končan. V letu 2018 se zagotavljajo sredstva za poplačilo nekaterih zahtevkov iz leta 2017. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-13-0003 Projekt Rusalca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi faznosti in predvidenih/ocenjenih načrtov za izvedbo kot so bili definirani v prijavi 

LIFE12 ENV/SI/1000443. 

 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje 

informacijskega sistema varstva okolja in narave. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje stanja v okolju in opozarjanje na prekomerne vplive. 

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

Izboljšanje stanja v okolju in opozarjanje na prekomerne vplive. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

- 4000 Občinska uprava 
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15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Opis podprograma 

Področje zajema dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o vodah 

- Zakon o ohranjanju narave 

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

Delovanje na področju varstva okolja in narave. 

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

Delovanje na področju varstva okolja in narave. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

 

15025 – Izboljšanje stanja okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti izboljšanja stanja okolja se zagotavljajo sredstva namenjena deratizaciji, ki jo opravlja ZZV Novo 

mesto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na osnovi realizacije v preteklih letih. 

 

 

 

15020 – Meritve onesnaženosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te dejavnosti se zagotavljajo za vsakoletno deratizacijo brežin, ki jo opravlja Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano, Enota za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Novo mesto. V okviru proračunske 

postavke se financira tudi analiza vode iz vodotokov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Navedeni odhodki temeljijo na porabi oz. realizaciji preteklih. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje 

z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v 

prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

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

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno 

opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo 

kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski 

plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim 

Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo 

vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. 

Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. 

OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

1603  Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, 

nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. 

Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi 

predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi 

postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. 

 

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

 

Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja 

prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, 

urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih službah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 
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- zakon o stavbnih zemljiščih 

- zakon o lokalni samoupravi 

- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti 

po podskupinah nepremičnin  

 

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

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave 

ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete 

storitev. 

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito 

delovanje. 

 

 

4000 Občinska uprava 

16003 – Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost vsebuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 

gospodarjenja s prostorom ter za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini, ki so podlaga za obračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi ocen preteklih stroškov oziroma vsakokratni pridobitvi predračunov ter na podlagi 

realizacije preteklih let. 

 

 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih 

potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega 

razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. 

Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu novega OPN in novih OPPN, v skladu  z določili 

ZPnačrt, ZUreP in ZGO. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

 

- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi; 

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi; 

- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; 

- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti; 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;  

- Uredba o prostorskem redu Slovenije, 

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega 

družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 

16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04, 82/04 in 65/06-popr.); 

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega 

načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon 

o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o 

rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah,  

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB-1, 

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih 

strokovnih podlag  ter drugi podzakonski akti do sprejetja novih, na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Izdelava novega občinskega prostorskega načrta,  ki bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil 

nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o 

prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto 

vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo 

pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. 

 

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

 

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila 

uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri 

čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot 

organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z 

udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni 

okvir realizacije posameznega projekta. 

 

4000 Občinska uprava 

 

16005 – Prostorski dokumenti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V letu 2018 se bo nadaljeval postopek izdelave prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentrupert, ki bo temeljil na 

strokovnih podlagah, ki so bile izdelane v letu 2017. Prav tako gre v letu 2018 tudi za nadaljevanje izdelave OPPN za 

jedro v Šentrupertu, kjer pa je bilo ugotovljeno, da je smotrno, da se OPPN razdeli na dva dela in dva medsebojno 

neodvisna postopka: vzhodni del območja OPPN za medgeneracijski center ter zahodi del OPPN (trg oz. jedro v 

Šentrupertu). V okviru proračunske postavke se planirajo tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo 

podlaga za izvedbo projekta Poslovna cona Prelesje – izdelava PGD in PZI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB000-07-0015 Prostorsko načrtovanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Izhodišča za določitev predloga višine sredstev na proračunski postavki so že sklenjene pogodbe za postopke oz. 

aktivnosti, ki so se začeli izvajati oz. na informativnih ponudbah za izvedbo planiranih postopkov. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov 

za rekreacijo v naseljih in druge komunalne dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 

 

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

- 4000 Občinska uprava 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

- 4000 Občinska uprava 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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- 4000 Občinska uprava 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

- 4000 Občinska uprava 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane 

upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonskih nalog na področju oskrbe s pitno vodo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vodah,  

-  Pravilnik o pitni vodi kateri vsebinsko povzema direktivo 98/83/ES,  

- Uredba o kakovosti podzemne vode  

-  Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, 

-  Zakon o varstvu pred požarom UPB-1. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih vodnih količin za oskrbo s pitno vodo prebivalcev s tem pa dvig kakovosti 

življenja prebivalstva ter v končni fazi postavitev ekonomskih instrumentov za določanje tržne cene vode.  

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

Enak kot dolgoročni. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja 

vodovodnih sistemov v okviru izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, kot to določa Odlok o izvajanju 

javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 33/2014).  Izvajalca obvezne 

javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavca vseh vodovodnih omrežij in naprav v občini Šentrupert sta javno 

podjetje Komunala Trebnje d.o.o., in Dana, d.o.o..  

 

V okviru sredstev proračunske postavke se zagotovijo sredstva za izgradnjo vodooskrbnega sistema Brinje, za 

rekonstrukcijo vodovoda od gostilne Kutnar do jedra Šentruperta in za gradnjo kraka vodovoda v Prelesju (Rožna 

dolina) ter ureditev črpališča pri gradu Kot (Trstenik). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0016 Oskrba z vodo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi prevzetih obveznosti (dogovori o sofinanciranju posameznih investicij) ter na 

podlagi predloga investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture s strani izvajalca gospodarske javne službe 

oskrbe z vodo.  

 

 

16009 Poslovni najem infrastrukturnih objektov in naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. (javno podjetje) opravlja v občini Šentrupert gospodarske javne službe oskrbo 

s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki in deloma odvajanje komunalne odpadne vode (kanalizacijski sistem - 

kanal Kulturni dom-Poštaje). Občina Šentrupert skladno z zakonskimi določili vsakoletno odda javnemu podjetju v 
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najem komunalno infrastrukturo potrebno za opravljanje navedenih gospodarskih javnih služb. Predmet vsakoletne 

pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav je ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z najemom in uporabo 

infrastrukture, vodenjem evidenc o infrastrukturi, določanjem višine najemnine in morebitnih subvencij, vzdrževanjem 

digitalnega katastra ter vzdrževanja hidrantnih omrežij ter izvajanjem investicij v infrastrukturo. Občina Šentrupert 

javnemu podjetju obračuna najemnino za infrastrukturo, ki jo javno podjetje plača Občini, medtem ko javno podjetje 

Občini zaračuna določene dejavnosti oz. storitev povezane s komunalno infrastrukturo, ki jo je prevzelo v najem, in 

sicer: vodenje analitične evidence infrastrukture (te evidence se vodijo izvenbilančno po posameznih dejavnostih v 

skladu s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in ločeno po nepremičninah in ostalih sredstvih), vzpostavitev 

in vzdrževanje digitalnega katastra na osnovi GIS-a, pri čemer Občina pokriva javnemu podjetju 5 ur geometra na 

mesec po dogovorjeni ceni, vzdrževanje in preizkušanje hidrantnih omrežij skladno s predpisi, pri čemer se obračun 

stroškov vrši na podlagi dejanskega števila pregledanih hidrantov. Javno podjetje za vse tri navedene storitve izstavi 

račune po opravljenih storitvah, sredstva za plačilo navedenih stroškov pa se zagotavljajo iz proračuna na tej 

proračunski postavki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi enakega pogodbenega razmerja iz preteklih let. 

 

16033 - Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena plačevanju električne energije za potrebe delovanja 

vodovodnih sistemov, sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju vodovodnih sistemov ter sredstva za plačilo vodnih 

povračil na podlagi Uredbe o vodnih povračilih in količini načrpane vode. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi porabe v preteklih letih. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, vzdrževanje socialnih grobov. 

Urejanje pokopališča, oddajanje grobnih prostorov v najem in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih 

služb. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa odlok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališča in mrliške vežice in s tem zagotavljanje ustrezne 

infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti. 

 

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

Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe. 

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

16010 – Vzdrževanje socialnih grobov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti dolžne poravnati stroške pokopa umrlih občanov, ki 

nimajo svojcev ali pa ti niso sposobni poravnati teh stroškov. Sredstva za ta namen se zagotavljajo na tej proračunski 

postavki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije sredstev proračunske postavke v letu 207. 

 

16011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju na pokopališču in 

mrliški vežici.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-10-0008 Invest. vzdrž. Mrliške vežice 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi predvidenih potreb. 

  

16035 - Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, plačilo 

električne energije ter sredstva uporabo zemljišča – najemnina za pokopališče, ki se vsako leto na podlagi izračuna in 

poročila Komunale Trebnje o pokopališki in pogrebni dejavnosti na pokopališču Šentrupert, dodeli Župnijskemu uradu 

Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih let ter poročila o pobranem letnem povračilu za najem grobnega prostora s 

strani javnega podjetja Komunale Trebnje d.o.o. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje skupnih objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 

igrišča,  ipd.). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o varstvu okolja 

 

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

Urejenost javnih površin in naselij občine. 
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4000 – Občinska uprava  

 

16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo  
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe. Vzdrževanje se bo 

izvajalo s strani Komunale Trebnje ter drugih izvajalcev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb in načrtov za leto 2018. 

 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 

 

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 

stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo. 

 

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

Zagotovitev stavbnih površin za individualno in večstanovanjsko gradnjo v okviru OPN Šentrupert. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, 

zavarovanje, upravljanje). 

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, 

- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,  

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, 

- Zakon o geodetski dejavnosti, 

- Zakon o urejanju prostora. 

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

Cilj je izvedba vseh del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjska stavba in stanovanje kot celota v dobrem 

stanju in omogoča njihovo uporabo. Dolgoročno gre za izvajanje obveznosti iz stanovanjskega zakona; to je upravljanja 

in vzdrževanja neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe, z namenom zagotavljanja ugodnih 

bivalnih pogojev. Naloga je stalna. V dogovoru z izbranim izvajalcem, se določijo prioritete glede na potrebe 

posameznih stanovanjskih enot, uresničevanje teh ciljev pa se spremlja preko rednih poročil izvajalca. 

 

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

Letni cilji upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Šentrupert se izvajajo preko 

izbranega izvajalca, ki pripravi plan z letnimi cilji, katere je moč preverjati preko rednih letnih poročil.  
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16024 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, 

zavarovanje, upravljanje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj, poleg tega pa se 

zagotovi tudi sredstva za stroške stanovanjskih obveznosti in pobiranja najemnin ter ostalih tekočih obveznosti, katerih 

podlaga je veljavna pogodba z izbranim izvajalcem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na sklenjenih pogodbah in na podlagi ocen preteklih stroškov oziroma realizacije preteklih let ter na 

podlagi pridobljenih predračunov. 

 

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

zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za 

urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Šentrupert potrebuje za izvedbo investicij v javno 

infrastrukturo (šole, športni objekti, vrtec…). Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem 

območju občine Šentrupert. 

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

Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na 

celotnem območju občine Šentrupert. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 - Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Opis podprograma 

Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 in ZGO-1B,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),  

- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 

-       Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

-       Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

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

Trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem graditve 

gospodarske javne infrastrukture s predhodno urejenim stanjem lastništva; uskladitve med zemljiškoknjižnim stanjem in 

dejanskim stanjem, ažuriranje v obstoječih evidencah.  

Kazalci: kakovostni instrumenti za usmerjanje in podporo prostorskemu razvoju na področju komunalnega opremljanja, 

doseganju kvalitete prostora in kakovosti gradnje objektov, urejeno zemljiškoknjižno stanje. 

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

Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja javne infrastrukture. Kazalniki: 

dosledna izpeljava zahtev področnih predpisov in upoštevanje rokov zakona o graditvi objektov; krajši odzivni čas od 

pobude za načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena do izdaje upravnih dovoljenj; število izdanih sklepov o 

ureditvi neurejenega statusa grajenega javnega dobra; izdelane strokovne podlage za načrtovanje. 
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16025 - Odškodnina za uporabo zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odškodnine pri gradnji projektov gospodarske javne infrastrukture 

(nadomestila za stavbno pravico, služnosti, ipd.) ter za stroške urejanja geodetskih zadev pri izvajanju projektov 

kompleksnih ureditev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pogodb o ustanovitvi služnosti ter ocen stroškov oziroma realizacije preteklih let. 

 

16027 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka obsega postopke geodetskih storitev ter druge stroške urejanja zemljišč s strani pristojnih 

geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi, cenitve in podobno. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi ocen preteklih stroškov oziroma vsakokratni pridobitvi predračunov ter na podlagi 

realizacije preteklih let. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v skladu z občinsko politiko glede umestitve dejavnosti in 

poselitve na območju občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 in ZGO-1B,    

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 

-       Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

-       Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

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

Zagotavljanje prostorskih rešitev v skladu z merili trajnostnega razvoja prostorske problematike. Pridobitev lastniških 

nepremičnin, ki bodo omogočale opravljanje vseh nalog lokalne skupnosti.  

Kazalci: doseganje kvalitete prostora in pridobitev osnov za izvedbo in predhodno načrtovanje investicij z lastniškimi 

nepremičninami. 

 

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

Izvedbeni cilj je ustvariti pogoje za realizacijo prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim (podrobnim) prostorskim 

načrtom in posegov v prostor, ki so namenjeni splošni rabi (grajeno javno dobro v širšem smislu), in opravljanju 

lokalnih gospodarskih in negospodarskih javnih služb.  

Kazalci: nove ureditve objektov javne infrastrukture, ki so v javno korist, in aktivna zemljiška politika, ki zagotavljajo 

vključenost občine v prostorski in gospodarski razvoj v širšem smislu. 

16028 - Nakup kmetijskih zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki nakup kmetijskih zemljišč so zajeti tako sami nakupi nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje 

občinske politike glede kmetijskih zemljišč (skladno s sprejetim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Šentrupert), kot tudi vsa potrebna dela in storitve, ki so povezane z nakupi (cenitve, notarske storitve). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0019 – Nakup zemljišč 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert iz preteklih 

let in na podlagi planiranega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.  

 

16030 - Nakup stavbnih zemljišč 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki nakup stavbnih zemljišč so zajeti tako sami nakupi nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje 

občinske politike glede stavbnih zemljišč (skladno s sprejetim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Šentrupert), kot tudi vsa potrebna dela in storitve, ki so povezane z nakupi (cenitve, notarske storitve). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0019 – Nakup zemljišč 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert iz preteklih 

leti in na podlagi planiranega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018. 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo 

zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj 

razvojne strategije RS ter Nacionalnega programa zdravstvenega varstva. Ta vključuje strategijo in razvojne 

usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne 

zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredelitev odgovornosti za izvajanje 

nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za osnovno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 

službo, odrejenih sanitarnih obdukcij in materialnih stroškov v povezavi s temi storitvami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skrb za urejeno zdravstveno varstvo za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev oz. zaradi nizkih 

sredstev za preživljanje spadajo med socialno ogrožene občane. 

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

Občanom brez statusa in tistim brez lastnih sredstev za preživljanje, zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo, občinska uprava. 

17079002 Mrliško ogledna služba, občinska uprava. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane, ki niso 

zavarovani iz drugega naslova. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

-Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

- Zakon o davčnem postopku. 

- Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim skupinam 

prebivalstva. 

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

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem upravičencem, v skladu z 

zakonodajo, da so zavarovani kot občani. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonskimi predpisi je občina dolžna kiti prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na njenem območju, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev in 

so upravičeni do prejemanja denarno socialne pomoči ter ne morejo pridobiti statusa zavarovanca iz drugega 

naslova. Znesek pavšalnega prispevka za posameznega zavarovanca je predpisan s strani države. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča so oblikovana na podlagi določenega in predpisanega pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene 

gibanja števila upravičencev. 

 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Sem spadajo storitve mrliško ogledne službe, sanitarnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe, 

- Zakon o zdravniški službi, 

- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, 

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert. 

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti. 

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

17009 – Mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotoviti  mrliško ogledno službo, ki jo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s 

pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih sanitarnih obdukcij in 

tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, kot je npr. prevoz na obdukcijo. Skladno s pravilnikom o pogojih in načinu 

opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, 

katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa v zvezi s temi 

osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla tujca, brezdomca 

oziroma osebe, katere prebivališče je neznano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na število opravljenih mrliških pregledov in opravljenih sanitarnih obdukcij v preteklem letu ter povprečne 

cene pregleda oz. obdukcije, se sredstva za plačilo storitev planirajo na izhodiščih preteklega leta. 

 

 

 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe kulture in športa. Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo in 

skrbeti za varstvo kulturne dediščine, uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne 

razmere za delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega 

programa kulture, športa. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo. 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

- Vizija in strategija občine Šentrupert. 

- Nacionalni program športa v RS. 

- Zakon o športu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Slediti nacionalnim in lokalnim usmeritvam skladno zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje 

javnega interesa za kulturo, zagotavljanje knjižnične in muzejsko galerijske dejavnosti ter sledenje smernicam 

nacionalnega in lokalnega programa športa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo in ohranjanje premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Varovanje in ohranjanje premične kulturne dediščine. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za ohranjanje objektov in opreme kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029002 Premična kulturna dediščina, občinska uprava. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Med premično kulturno dediščino uvrščamo sredstva za upravljanje oziroma delovanje Galerije likovnih 

samorastnikov Trebnje, Muzeja na prostem v Šentrupertu, Galerije ilustracij in slikanic ter Rastoče knjige na OŠ dr. 

Pavla Lunačka Šentrupert. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki opravlja v 

skladu z odlokom o ustanovitvi tudi galerijsko dejavnost. Galerija deluje v prostorih prvega nadstropja poslovne 

stavbe na Golievem trgu 1 v Trebnjem, kjer je postavljena stalna razstava likovnih del (okoli 400 del), galerija pa 

hrani preko 1100 umetniških del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo preko 240 umetnikov iz 35 držav.  

Muzej kozolcev na prostem deluje v okviru Dežele kozolcev Šentrupert, urejen je na 2,5 hektarjev veliki površini in 

sicer na južnem obrobju Šentruperta. V njem je predstavljen razvoj kozolca na Slovenskem skozi šest tipov, na 

ogled pa je postavljenih 19 sušilnih naprav. Od tega je bilo 16 kozolcev prestavljenih iz Mirenske doline, en kozolec 

iz občine Ivančna Gorica in dve enostavni sušilni napravi brez strehe. Nastal je v času od 2010 do 2013 in spada 

med štiri največje muzeje na prostem v Sloveniji. 

Galerija ilustracij in slikanic ter Rastoča knjiga se nahajajo na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Stalne razstave 

Izvirnih ilustracij mladinskih del in Slovenskih slikanic za otroke sveta so bile na pobudo takratnega ravnatelja 

Jožeta Zupana,  postavljene v počastitev 375-letnice šolstva v Šentrupertu, v šolskem letu 1993/94 in se še vedno 

postopoma širita. Vseh slikanic je okrog 400, med njimi jih je veliko v različnih tujih jezikih, mnogih od teh danes 

ni nikjer več možno dobiti, kar pomeni, da gre za izjemno ni dragoceno zbirko. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

- Akt o ustanovitvi Dežele kozolcev Šentrupert. 

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo.  

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

-Urejati pogoje za definiranje statusa obeh galerij in muzeja na prostem, kar predstavlja osnovo za sofinanciranje iz 

državnega proračuna,  

-galeriji ilustracij in slikanic, ki se nahaja v šoli, dodati dokumentarno, pedagoško, razstavno in promocijsko 

dejavnost, 

-povečanje števila razstav posameznih avtorjev,  

-povečati obisk kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah,  

-v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne 

projekte,  

-ohranjati stalne razstave,  

-ohranjati vsakoletne tradicionalne prireditve,  

-podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, 

bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom),  

-utrditi položaj in prepoznavnost obeh galerij in muzeja na prostem v domačem in širšem mednarodnem okolju.  

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

Zagotavljati ustrezne pogoje za delovanje obeh galerij in muzeja na prostem, ter z njegovo pomočjo izvajati naloge: 

raziskovanje, ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in 

filmov, povezanih z organizacijo in dejavnostjo galerij in muzeja; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; 

pripravljanje strokovnih tekstov in poročil, izvajanje različnih razstav, tradicionalnega Mednarodnega tabora 

likovnih samorastnikov in drugih kulturnih projektov; povečati obisk, tudi šolske mladine. Zagotavljati ustrezno 

strokovno podporo za morebitno širitev dejavnosti in večjo prepoznavnost v širšem prostoru. 



 

Proračun Občine Šentrupert za leto 2018  Stran 77 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – Galerija Trebnje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okvir dejavnosti galerije opredeljuje odlok o ustanovitvi, občina Šentrupert pa je ena izmed občin soustanoviteljic, 

njen delež sofinanciranja znaša 12,59 %. 

Sredstva za galerijsko dejavnost zajemajo materialne stroške za uporabo prostora in delovanje, stroške za delo ter 

dogovorjene projekte, v deležu po št. prebivalcev glede na soustanoviteljstvo, kar predstavlja splošni delitveni ključ 

med občinami ustanoviteljicami.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-16-0003 Premična kulturna dediščina 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Javni zavod je v finančnem načrtu, poleg sredstev za delovanje, predvidel tudi sofinanciranje ustanoviteljev pri 

naslednjih projektih: tradicionalni Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, postavitev stalnih zbirk in tematskih 

razstav, med katerimi je tudi Rastoča knjiga in nabava opreme. 

 

18011 - Dejavnost Muzeja na prostem - kozolci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost Muzeja na prostem opredeljuje Akt o ustanovitvi Zavoda Dežele kozolcev. 

Sredstva za muzejsko dejavnost zajemajo materialne stroške za delovanje, stroške za delo (kustosinja, ostali delavci 

v deležu), materialne stroške za uporabo prostora in nabavo opreme.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-16-0003 Premična kulturna dediščina 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zavod je izhodišča opredelil v Predlogu poslovne usmeritve in finančnega načrta za leto 2017, ki ga je potrdil 

Občinski svet Občine Šentrupert na svoji 17. redni seji. 

 

18017 – Upravljanje galerije ilustracij in slikanic ter Rastoče knjige Šentrupert 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za galerijsko dejavnost zajemajo materialne stroške za delovanje, stroške za delo ter dogovorjene programe 

za širitev dejavnosti v smislu večje prepoznavnosti v slovenskem prostoru. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 Izvajalec je v vsebinskem in finančnem predlogu o sodelovanju predvidel sofinanciranje občine za dokumentacijsko 

dejavnost (inventarizacija in ostala dokumentacija), pedagoško in razstavno dejavnost, kakor tudi izdatke za 

pospeševanje promocije širši javnosti in zavedanju lokalnega prebivalstva. 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 

kulturo in druge programe v kulturi.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje 

javne kulturne infrastrukture in širjenje razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in 

kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje 

kulturne infrastrukture in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti 

društvom na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije 

prireditev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo, občinska uprava. 

18039003 Ljubiteljska kultura, občinska uprava. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, občinska uprava. 

18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotovijo sredstva za opravljanje knjižnične dejavnosti na območju občine 

Šentrupert, kot tudi splošne skupne stroške delovanja uprave, ki jo izvaja skupni javni zavod Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.  

- Zakon o knjižničarstvu. 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe. 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. 

- Standardi za splošne knjižnice.  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.  

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo. 

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

Zagotovitev ustreznih prostorov za opravljanje knjižnične dejavnosti, doseganje normativnih pogojev za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega gradiva, itd.), 

zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižničnega gradiva, slediti javnemu interesu na področju knjižnične 

dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, 

omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne 

študije, izobraževanje itd.), povečanje deleža prebivalcev kot članov knjižnice (kazalci), kontinuirano vključevanje 

knjižnice v kulturno življenje občine.  

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

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom, ki ga predlaga javni zavod, glavne naloge pa so:  

-skrb za dotok knjižničnega gradiva,  

-nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,  

-ohraniti obratovalni čas, za Šentrupert to pomeni 16 ur tedensko,  

-zagotavljanje ustreznega števila kadra,  

-nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice,  

-izvesti obogatitvene dejavnosti - prireditve za razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter 

spodbujati razvoj ustvarjalnosti in bralne kulture odraslih in druge naloge, opredeljene v letnem programu.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18013 - Dejavnost knjižnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert kot soustanoviteljica skupnega javnega zavoda zagotavlja del sredstev za pokrivanje dejavnosti, 

in sicer: plače s prispevki in davki za zaposlene strokovne delavce za izvajanje dejavnosti, stroške za plače 

vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti, druge stroške dela zaposlenih, programske stroške 

dela-strokovni priročniki in pripomočki za delo, neprogramske stroške - materialne stroške, ki nastanejo pri 

obratovanju in vzdrževanju (najemnina, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče 

vzdrževanje, oprema). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega finančnega načrta izvajalca -  javnega zavoda.   

18014 – Nakup knjig za splošne knjižnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavlja sredstva za nabavo knjižnega in neknjižnega gradiva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega finančnega načrta knjižnice.  

18016 – Drugi programi v knjižnicah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe obogatitvenih programov v knjižnici, to 

so: sredstva za plačilo materialnih stroškov in stroškov avtorjem, ki sodelujejo pri izvedbi dogovorjenega programa 

(predstavitve knjižnih novosti, delavnice za otroke, predavanja)  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega finančnega načrta knjižnice  in ostajajo na ravni preteklega leta. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti v izpostavi Trebnje (revije, srečanja, 

gledališka in lutkovna dejavnost, prireditve ob kulturnem prazniku in dr.), sofinanciranje strokovne službe (druga 

zaposlitev), programa zveze kulturnih društev in programov kulturnih društev v občini. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. 

- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz 

proračuna občine. 

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

- Letni program kulture v občini Šentrupert. 

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

Zagotavljanje sredstev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, 

organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci 

kulturnih programov in projektov. Kazalci: število izvajalcev in število dogodkov in obiskovalcev. 

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

Zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD OI Trebnje ter sredstva za izvedbo javnega razpisa 

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za izvajalce v občini. 

 



 

Proračun Občine Šentrupert za leto 2018  Stran 80 

4000 – OBČINSKA UPRAVA 

18020 – Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa, ki ga bo izvajala OI JSKD Trebnje v občini Šentrupert ter za 

delež plače drugega strokovnega delavca na tej izpostavi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega plana  JSKD Ljubljana in OI Trebnje. 

18023 – Programi kulturnih društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine Šentrupert, se bodo preko javnega razpisa dodelila sredstva za izvajalce 

programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje izdaje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, Zakon o medijih. 

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

Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem pogledu skrbi za lokalno 

informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 – OBČINSKA UPRAVA 

18028 – Sofinanciranje glasil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za  sofinanciranje izdaje revije Rast, ki izhaja na nivoju regije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče porabe sredstev temelji  na podlagi  sklenjenega sporazuma z MO Novo mesto in znaša 0,10 €/prebivalca 

občine. 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za načrtovanje in uresničevanje letnega programa športa v občini. 

Zagotavlja se sofinanciranje delovanja športnih društev, izvedbo programov na področju športa otrok, mladine in 

odraslih ter invalidnih oseb ter za izobraževanja kadrov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Soustvarjanje pogojev, da bi se čim večje število prebivalcev občine ukvarjalo s športom oz. športno rekreacijo in 

omogočiti pogoje za uresničevanje izvajanja prostočasnih dejavnosti za otroke in odrasle. 

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

Omogočiti pogoje in spodbuditi zainteresirana društva in posameznike za vključevanje v redno športno dejavnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa, občinska uprava. 

18059001 – Programi športa 

Opis podprograma 

Med programe športa spadajo: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport invalidov, 

šport starejših, razvojne in strokovne naloge v športu, kamor umeščamo izobraževanje strokovnega kadra, delovanje 

športnih društev, športne prireditve in promocija športa ter športni objekti in površine za šport v naravi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu. 

- Nacionalni program športa v RS. 

- Letni program športa v Občini Šentrupert. 

- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentrupert. 

-Zakon o društvih. 

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

Soustvarjanje pogojev, da čim večje število občanov aktivno preživlja prosti čas skozi programe športa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost športnih društev oz. izvajalcev športnih 

programov v občini ter sofinanciranje programov športa, ki jih izvajajo društva invalidov, v katera so vključeni člani 

iz občine Šentrupert. Občina na podlagi javnega razpisa sofinancira izvajanje letnega programa športa, črpanje 

sredstev poteka z izvajalci po pogodbi. Kazalci: število aktivnih članov v društvih. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18042 – Razvojne in strokovne naloge v športu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje delovanja športnih društev, za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov ter za športne prireditve in promocijo športa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije letnega programa športa preteklega obdobja in zasledovanju ciljev 

nacionalnega programa športa. 

18046 – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvedbe letnega programa športa na področju prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine, ki je nadgradnja športne vzgoje v vrtcu ali šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije letnega programa športa preteklega obdobja in zasledovanju ciljev 

nacionalnega programa športa. 

18049 – Športna rekreacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvedbe letnega programa športne rekreacije in športa starejših. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na  podlagi realizacije letnega programa športa preteklega obdobja in zasledovanju ciljev 

nacionalnega programa športa. 

18050 – Šport invalidov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvedbe letnega programa športa invalidov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije letnega programa športa preteklega obdobja.  

18063 – Investicije in investicijsko vzdrževanje šolskega igrišča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za pripravo investicijske dokumentacije, stroške nadzora ter sofinanciranje celovite obnove 

igrišča pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki zajema preplastitev nogometnega igrišča s tartanom in zamenjavo 

golov, povečanje in preplastitev manjšega košarkarskega igrišča s tartanom in zamenjava košev, zamenjava ograje 

za goli nogometnega igrišča, podaljšanja in preplastitev zaletišča za skok v daljino s tartanom ter zamenjava mivke v 

peskovniku za skok v daljino.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-16-0004 Investicije in investicijsko vzdrževanje šolskega igrišča 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na  podlagi izdelane investicijske dokumentacije. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 

izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotavljati čim boljše 

pogoje za izvajanje navedenih dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o zavodih, 

- Odlok o ustanovitvi javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 

- Vizija in strategija občine Šentrupert. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti ustrezne  pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 

izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za izvedbo dejavnosti vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje 

otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti. 

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

Zagotavljati prostorske pogoje glede na interes staršev po vključitvi otrok v vrtec.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je 

občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno 

prebivališče v občini Šentrupert in obiskujejo vrtce v in izven matične občine. Enota vrtca pri OŠ dr. Pavla Lunačka 

Šentrupert izvaja tudi dodatno dogovorjene programe, ki se izvajajo izven rednega obratovalnega časa vrtca in so 

namenjeni vsem otrokom, tudi tistim, ki vrtca sicer ne obiskujejo. V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v 

proračunu zagotavljati tudi sredstva za delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vse občine v regiji 

so tako podpisnice pogodbe za delovanje bolnišničnega oddelka, ki deluje v regionalni Splošni bolnišnici Novo 

mesto; sredstva se zagotavljajo v deležu glede na število prebivalcev občine Šentrupert v primerjavi s prebivalstvom 

celotne regije.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o vrtcih,  

-Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

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

-Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,  

-Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 

- Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, 

-Sklep Občine Šentrupert o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka. 

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

Dolgoročni oziroma splošni cilji z vidika otroka so tako zagotavljati predvsem:  

- zagotoviti vključenost vseh predšolskih otrok v programe varstva in vzgoje v vrtcu, 

-dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,  

-odprt in fleksibilen program za otroke,  

-pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,  

-bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcu,  

-večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,  

-upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,  

-racionalizacija časa v vrtcu,  

-večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca,  

-povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,  

-izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec in število oddelkov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotoviti optimalne pogoje (prostorske,  kadrovske, materialne) za izvajanje javne službe, 

- omogočiti pogoje za dvig kakovosti v izvajanju programov in večjo dostopnost vrtca v občini,  

- spremljanje poslovanja enote vrtca v občini in gibanja stroškov in s tem cene programov ter cene po potrebi 

pravočasno uskladiti, 

Pri doseganju navedenih ciljev ima pomembno vlogo država oziroma pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport, ki 

pripravlja in sprejema celotno zakonodajo na tem področju.  

Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19001 – Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi  Zakona o vrtcih zagotavlja občina vrtcu, ki izvajajo javno službo, iz svojega proračuna sredstva za 

pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena programa iz prejšnjega stavka vsebuje stroške 

vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, 

normativi in standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in 

stroški živil za otroke. Sredstva zagotavlja občina za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno 

prebivališče. Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti oblikovana 

skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter z zakonom 

o vrtcih. 

Plačilo staršev določi  pristojni center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, v skladu z 

zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek 

cene programa.  

 

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki po pravilniku niso všteti v ceno programa, so pa potrebni za 

izvajanje programov javne službe predšolske vzgoje. Planirajo se sredstva za povračilo naslednjih stroškov:  

boleznine, odsotnosti in poletni izpisi otrok, nadomeščanja delavk na bolniškem dopustu do 30 dni, regres za letni 

dopust za delavke, ki so na porodniškem dopustu in dop. za nego in varstvo otroka, sorazmerni del regresa za letni 

dopust za nadomestne bolezenske odsotnosti, premija za prostovoljno pokojninsko zavarovanje pri kapitalski družbi 

za delavce, ki so na porodniškem dopustu za nego ni varstvo otroka ter dodatni stroški za otroke s posebnimi 

potrebami in spremljevalec otrok po odločbi pristojnega organa. 

       

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavne cene programov v enoti vrtca pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki jih je sprejel Občinski svet občine 

Šentrupert, število vključenih otrok v programe vrtca v tekočem šolskem letu,  povprečni odstotek plačila staršev ter 

ocenjen delež sofinanciranja občine v skladu z izdanimi odločbami za tekoče leto.  

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine  je enaka dejavnosti javnih vrtcev v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavne cene javnih programov v drugih vrtcih; število otrok vključenih v vrtce v tekočem šol. letu,  povprečni 

odstotek plačila staršev ter ocenjen delež sofinanciranja občine v skladu z izdanimi odločbami za tekoče leto. 

19003 – Dodatni programi v vrtcih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirana sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem oddelku Palček Splošne 

bolnišnice v Novem mestu, ki za občino Šentrupert znašajo 2,19% ter sredstva za izvedbo dodatnih programov v 

Vrtcu Čebelica Šentrupert, in sicer: prireditve ob tednu otroka, sofinanciranje uvajanja plavanja za najstarejše 

otroke, ki so pred vstopom v šolo, zgodnje učenje angleščine in delavnice v okviru medgeneracijskega sodelovanja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjena pogodba o sofinanciranju vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček SB Novo mesto in aneks k 

pogodbi, ki ga je podpisalo 14 občin iz regije ter finančni načrt OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 

 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Opis podprograma 

Ta podprogram zajema nadstandardne, obogatitvene programe, ki jih financira občina v celoti. Ohranja se  program, 

ki ima dolgoletno tradicijo, to je novoletno obdarovanje predšolskih otrok, od enega leta starosti do vstopa v šolo, s 

kulturnim programom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonskih podlag za ta namen ni, občina financira program v okviru proračunskih zmožnosti. 

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

Ohraniti nivo enake dostopnosti dodatnega programa za najmlajšo ciljno populacijo. 

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

Izbira primerne vsebine kulturnega programa in didaktičnih daril. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19006 – Izvedba programa Veseli december 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo kulturne predstave z obiskom Dedka Mraza ter 

nakup daril. Vsebina  darila je didaktične narave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi uradno pridobljenih podatkov o stalnem bivališču otrok, številu otrok v tej ciljni 

skupini, vrednost darila znaša do 30 €/otroka. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovne šole, osnovne šole s posebnimi 

potrebami in glasbene šole ter podporne storitve tem dejavnostim. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 Cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi ter skrb za vzdrževanje 

ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti. 

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

Zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme, sofinancirati dejavnosti osnovnega in glasbenega 

izobraževanja, dodatnih dejavnosti v šoli v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih obveznosti za 

osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na sam 

pouk), drugi del pa lokalna skupnost, in sicer: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge 
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materialne stroške, ki so vezani na sam prostor za dejavnost osnovne šole. Poleg stroškov tehničnega varovanja 

zgradb in prostorov se zavodu preko tekočih transferov zagotavljajo sredstva za elektriko, plin, ogrevanje, vodo in 

komunalne storitve, sredstva za material za vzdrževanje in uporabo prostora, povračilo stroškov nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča, povračilo stroškov zavarovalnih premij objektov in opreme ter stroške za servisiranje 

opreme in manjša vzdrževalna dela za nemoteno obratovanje naprav. V okviru podprograma so zagotovljena tudi 

sredstva za vzpodbujanje dodatnega izobraževanja osnovnošolskih otrok.  

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi, da zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov 

in opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne (in zasebne) šole, ureja zakon o osnovni šoli, pogoje za 

opravljanje ter način izvajanja in financiranja osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter izobraževanje odraslih, pa ureja zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Dejavnost vzgoje in izobraževanja je določil tudi zakon o lokalni samoupravi, 

kot eno temeljnih nalog lokalne skupnosti. 

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

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini Šentrupert so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni učencem 

nuditi temeljno znanje in jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci 

se naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in radovednost, 

potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šola jih vzpodbuja pri razvijanju interesov in 

sposobnosti ter sooblikuje njihove navade.  

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

Pozornost se namenja izvajanju aktivnosti in ukrepov, ki jih zahteva proces primarnega izobraževanja, z odprtim 

pristopom za sprejemanje sodobnih idej v želji po napredku. 

Kazalci: realizacija programa, število izvedenih projektov, udeležba na tekmovanjih in doseženi rezultati. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19007 - Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni 

stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakonska obveznost občine je, da zagotavlja osnovni šoli sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov, drugih 

materialnih stroškov in stroškov uporabe šolskega prostora (varovanja objektov, zavarovanja premoženja), stroškov 

raznih storitev (najemnin, požarnega varstva, itd) ter stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme. Občina 

ustanoviteljica sklene z osnovno šolo letno pogodbo o financiranju, sredstva se javnemu zavodu zagotavljajo 

mesečno.  

Občina je dolžna zagotavljati tudi sorazmerni delež za materialne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki 

obiskujejo OŠPP Mirna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za načrtovanje je letni finančni načrt javnega zavoda,  realizacija dejanskih stroškov preteklega leta ter 

ocene makroekonomskih gibanj za naslednje leto.   

19008 – Dodatni programi v osnovni šoli 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dodatnih programov se v proračunu namenja sredstva za naslednje programe: računalniško 

opismenjevanje, šola v naravi za 7. razred, tečaj plavanja za 3.razred, raziskovalne naloge in projektno delo, bralna 

značka, financiranje stroškov tekmovanj in za delavnice medgeneracijskega povezovanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda. 

19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 

osnovne šole ter nabavo opreme in na ta način zagotoviti optimalne prostorske in materialne pogoje za dejavnost.  

V okviru postavke investicijski transferi so planirana sredstva za nabavo dodatnih vitrin za razstavo Slovenske 

slikanice za otroke sveta ter za sofinanciranje multimedijske opreme (projektorji, namizni in tablični računalniki), ki 

bo prijavljena za sofinanciranje v višini 50 % pri pristojnem ministrstvu.  

Planirajo se tudi sredstva za poplačilo zamudnih obresti za izgradnjo šole. 

   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-11-0003 – Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na izkazanih potrebah v okviru predloga finančnega načrta javnega zavoda. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Glasbena šola Trebnje se poleg osnovne dejavnosti - izvajanje glasbenih vzgojno-izobraževalnih programov, 

ukvarja tudi s produkcijo in organizacijo koncertov oz. glasbenih prireditev in izvaja dejavnost tudi za občane 

občine Šentrupert. Financiranje lokalne skupnosti je omejeno na materialne stroške za uporabo prostora ter sredstva 

za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glede na število učencev po posameznih občinah. 

Ustanoviteljica GŠ Trebnje je Občina Trebnje, financiranje omenjenih dejavnosti pa je po občinah razdeljeno glede 

na število učencev iz posameznih občin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o glasbenih šolah,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o zavodih, 

- Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje.  

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

-  zagotavljanje pogojev za delovanje, 

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,  

- načrtno izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva,  

- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih  instrumentalnih 

ansamblih, orkestrih, pevskih zborih,  

- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,  

- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja.  

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

Organiziranje in sofinanciranje izobraževanja na instrumentih, individualni pouk, nauku o glasbi, komorne igre, 

nastopov, revij in tekmovanj. 

Kazalci: število učencev in doseženi rezultati. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19012 - Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostor, opremo, drugi materialni stroški) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert  je v skladu z aktom o ustanovitvi dolžna zagotavljati sredstva za dejavnost glasbene šole za 

občane v deležu, glede na število vključenih učencev (21 učencev). V skladu z zakonom o lokalni samoupravi in 

zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, se glasbeni šoli zagotavljajo sredstva za: stalne 

(fiksne) materialne stroške (stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter 

stroške šolskega prostora ( varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroške raznih storitev ); 

stroške tekočega vzdrževanja zgradb in opreme ; sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 

pogodbo (regres za prehrano, prevoz na delo ) in del za splošne (programske) materialne stroške. Javna glasbena 
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šola določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev 

lokalna skupnost.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri načrtovanju sredstev je upoštevan predlog finančnega načrta javnega zavoda. 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Opis glavnega programa 

Izobraževanje odraslih obsega osnovno šolo za odrasle, izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje 

oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, ter 

pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj izobraževanja odraslih postaja prednostna 

naloga vsake moderne družbe.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dvigniti izobrazbeno raven ter s tem izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini. 

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

Čim bolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno 

izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj, omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v 

formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, še naprej se uveljaviti kot izobraževalno, 

svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 Izobraževanje odraslih 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, katerega ustanoviteljica je tudi Občina 

Šentrupert, zagotavljajo sredstva za program osnovne šole za odrasle, univerzo za tretje življenjsko obdobje ter za 

nacionalni program izobraževanja odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izobraževanju odraslih. 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih. 

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji.  

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

- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje,  

- zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje, ki je blizu uporabnikom,  

- zagotoviti enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih. 

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

V skladu s predlogom finančnega načrta javnega zavoda  zagotavljati dostopnost izobraževanja za odrasle. 

Kazalci: število programov in udeležencev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19023 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert kot soustanoviteljica javnega zavoda CIK Trebnje,  zagotavlja sredstva v deležu za pokrivanje  

obratovalnih stroškov učilnic za 4 oddelke osnovne šole za odrasle ter stroškov izvajanja nacionalnega programa za 

namen promocije vseživljenjskega učenja,  kar je v okviru javne službe in javnih izobraževalnih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda.   

19038 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert namenja proračunska sredstva tudi za dogovorjene programe, ki jih izvaja CIK Trebnje, s 

katerimi se pokrivajo stroški za plačilo avtorskih honorarjev, potni stroški predavateljev na delavnicah, stroški 

mentorjev in materialni stroški izvedbe krožkov, stroški promocije UTŽO ter stroški organizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda, za izvedbo delavnic in študijskih krožkov, ki se 

bodo izvajali tudi v Šentrupertu. 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije za dijake in študente. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem in večja kakovost vzgojnega dela ter pomoč pri 

izobraževanju v srednješolskih programih ter na univerzah. 

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

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v občini z brezplačnim šolskim prevozom, zagotovitvijo varstva 

učencev, ki čakajo na organiziran prevoz in subvencioniranjem šolske prehrane (kosil) učencem, ki prihajajo iz 

socialno najšibkejših družin. Z javnim razpisom pa omogočiti enake možnosti pri kandidaturi za podelitev štipendij 

dijakom in študentom.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve države po zagotovitvi varstva vsem tistim učencem, ki 

čakajo na organiziran prevoz, zagotavljajo tudi sredstva za namen varstva vozačev. Sredstva so namenjena za 

opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo.  

V okviru podprograma se z regresiranjem prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj izpolnjujejo zakonske 

obveznosti lokalne skupnosti, pri subvencioniranju šolske prehrane pa gre za dodatno dogovorjeni program, ki 

omogoča kosilo upravičencem iz socialno šibkejših okolij.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o osnovni šoli,  

-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

-Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah.  

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

- Zagotavljanje šolskih prevozov učencem iz osnovne šole, ki so do te pravice upravičeni ter učencem osnovne šole 

s prilagojenim programom,  

- omogočiti varnost med čakanjem na organiziran šolski prevoz, 

- topli obrok za učence, ki so te pomoči najbolj potrebni pa jim starši tega ne morejo zagotoviti. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati varne in kvalitetne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni na podlagi zakona, 

zagotavljanje varstva učencev vozačev in pomoč socialno ogroženim učencem v obliki subvencioniranja kosila.  

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19009 - Varstvo vozačev (kadri) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o osnovni šoli mora šola učencem, ki čakajo na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo, finančna 

sredstva za pokrivanje stroškov kadra pa se krijejo iz proračuna lokalne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda in podatkih pristojnega centra za socialno delo. 

19029 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna v skladu z zakonom  o osnovni šoli zagotavljati brezplačne prevoze učencem, katerih 

stalno prebivališče je oddaljeno od šole več kot štiri kilometre. Učencem v 1. razredu je dolžna organizirati 

brezplačne prevoze ne glede na oddaljenost prebivališča od šole, če je zagotovljeno njihovo spremstvo, v ostalih 

razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 

šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov 

prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 

Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole pa so upravičeni tudi učenci s 

posebnimi potrebami. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izvajalec prevozov je izbran na podlagi javnega razpisa, cene prevozov pa se usklajujejo letno glede na vpliv 

življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih Statističnega urada RS. 

19030 – Subvencioniranje šolske prehrane 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz občinskega proračuna se del sredstev namenja za pomoč učencem iz socialno najšibkejših družin, ki zaradi nizkih 

dohodkov ne morejo financirati kosila v šoli, pri tem pa so v večini primerov vezani na šolski prevoz.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega načrta javnega zavoda in podatkov iz evidenc pristojnega centra za 

socialno delo. 

19069003 - Štipendije 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se preko štipendij podeljujejo štipendije mladim, perspektivnim osebam, z jasnimi cilji in 

vizijo ter željo delovati v lokalnem okolju, preko  štipendij za deficitarne poklice pa sofinanciranje štipendij, 

pridobljenih iz naslova »Štipendijske sheme za Dolenjsko«, katero vodi Razvojni center Novo mesto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine  Šentrupert. 

- Pravilnik »Štipendijske sheme za Dolenjsko«. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati dodatna sredstva za pomoč pri izobraževanju mladih. 

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

Izvajanje aktivnosti za podelitev štipendij za naslednje šolsko leto. Predlog za novo šolsko leto je podelitev  

štipendij za področje turizma, kmetijstva ter za nadarjene dijake in študente. Višina štipendije znaša 120 EUR za 

dijaka in 130 EUR  za študenta mesečno. 

Kazalci: število prosilcev in število podeljenih štipendij. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19033 – Štipendije na področju turizma in kmetijstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za izplačilo ene štipendije za področje kmetijstva in ene štipendije za izobraževalni program 

turizem. Štipendiji se podelita vsako leto na novo, v začetku šolskega leta, na podlagi izvedenega javnega razpisa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-07-0001 Štipendije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Javni razpis za podelitev štipendij v občini. 

19034 – Štipendije za nadarjene 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za izplačilo dveh štipendij. Štipendiji se podelita vsako leto na novo, v začetku šolskega 

leta, na podlagi izvedenega javnega razpisa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-07-0001 Štipendije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Javni razpis za podelitev štipendij v občini. 

19035 – Štipendije za deficitarne poklice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirajo se sredstva za izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko, kamor sodijo stroški izvedbe javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-07-0001 Štipendije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega plana izvajalca, ki pripravi izračune za vse občine udeleženke po deležih.  

Med občino in RC Novo mesto se sklene pogodba o financiranju. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 

prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč 

potrebujejo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

-Zakon o socialnem varstvu. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pomoč v tej obliki bi lahko privedla do zboljšanje socialnega položaja, varstva otrok in družin v občini. 

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

Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja družin v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20039001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku in praktičnem darilu za novorojence v občini Šentrupert . 

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

Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka, saj se stroški z novim 

družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev. 

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

Cilj je, da se vsaki družini v občini ob rojstvu novorojenčka pomaga z enkratno denarno pomočjo in priročnikom o 

negi in vzgoji otroka.  

Kazalci: število novorojencev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20022 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prispevek za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka se v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 170 

EUR, predlaga povišanje na 180 EUR na novorojenca ter praktično darilo v obliki plačanega prispevka letne 

naročnine na revijo za starše, okvirne vrednosti 35 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Fiksni znesek višine prispevka na novorojenca ter ocena gibanja rojstev v občini. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 

programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim 

ranljivim skupinam. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

V okviru glavnega programa želimo uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti potrebna sredstva za 

izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva 

za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb. 

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

Zagotavljati pogoje za socialno varstvo vsem prebivalcem občine, ki izhajajo iz ciljne populacije socialno ogroženih 

skupin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri 

opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire 

družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o socialnem varstvu,  

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.  

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem v tem, da se invalidnim osebam nudi nega in oskrba v domačem okolju 

in se jim s to obliko pomoči oddalji odhod v institucionalno varstvo. Kazalci, s katerimi se meri doseganje 

dolgoročno zastavljenih ciljev, se kažejo v deležu invalidnih oseb, ki ob pomoči družinskega pomočnika živijo v 

svojem primarnem okolju. Hkrati se zmanjšuje tudi brezposelnost, saj mora družinski pomočnik po dosedanji 

ureditvi izpolniti enega od naslednjih pogojev:  

-da je oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, ali  

-se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb, ali 

- je zapustila trg dela. 

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

Letni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so identični dolgoročnim ciljem.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20007 - Financiranje družinskega pomočnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v 

duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

življenjskih potreb. O izbiri določene osebe za družinskega pomočnika odloči center za socialno delo na podlagi  

mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni minister. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 

dohodek oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od 

polnega. Trenutno ima ta status 1 oseba iz naše občine. Višina prispevka upravičenca do izbire družinskega 

pomočnika in zavezanca za plačilo družinskega pomočnika je predpisana s strani države. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število upravičencev do družinskega pomočnika v tekočem letu. Mesečni strošek na upravičenca se zagotavlja v 

skladu s sprejetim sklepom pristojnega ministrstva in je določen z nominalnim zneskom; posledično se obseg  
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sredstev nekoliko manjša, ker se del plačanih sredstev vrne v proračun iz Zavoda za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje Slovenije. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

Občina v okviru tega podprograma financira bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, kadar je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o 

delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev v zavodih izda pristojni center za socialno delo. Po zakonu o socialnem 

varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na 

domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, 

s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 

družini ali v drugi organizirani obliki. Dejavnost izvajanja pomoči na domu se iz proračuna občine v skladu z 

zakonom o socialnem varstvu financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Razliko krijejo samo plačilno sposobni 

uporabniki in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj sredstev pa krije razliko do polne višine občina, za tiste, ki 

nimajo nikakršnih sredstev, pa stroške krije občina v celoti. V okviru tega podprograma so zajeta tudi povračila 

dodatnih stroškov najema vozil, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po pravilniku o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in s katerim izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu.   

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o socialnem varstvu.  

-Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.  

-Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. 

-Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  

-Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu.  

-Zakon o lokalni samoupravi.  

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

Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja 

posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po 

načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu socialne pravičnosti. V 

proračunu občine se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma 

drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Pomoč družini na domu je storitev, 

ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in 

uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 

drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina 

posebej. V skladu z resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva se javna služba pomoč družini na domu 

organizira za najmanj 3% oseb, starih 65 let in več ter za najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč 

na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov. S tem 

naj bi se dosegel zaželen učinek, da se v Republiki Sloveniji zagotovi socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, 

starih nad 65 let in vsaj za 900 drugih odraslih oseb. Pravico do storitve pomoči družini na domu se uveljavlja po 

načelu enake dostopnosti in proste izbire oblike za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih 

socialne pravičnosti. Iz resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje 

kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in 

razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.  

Kazalci, s katerimi se meri doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev so: predvsem delež oseb, ki potrebujejo 

socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo. Zaradi 

teritorialne razvejanosti občine Šentrupert je potrebno dogovoriti dodaten program povračila stroškov kilometrin oz. 

povračilo stroškov najema vozil, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po pravilniku o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in s katerimi izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu.  

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20008 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v 

zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi 

plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve odloči, 

na osnovi vložene zahteve za oprostitev plačila storitve, pristojni center za socialno delo. Merila za določanje 

oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje uredba o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Trenutno  je v institucionalno varstvo vključenih 17 

občanov (od tega 5 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) za katere občina doplačuje stroške oskrbe, 

bivajo pa v različnih javnih zavodih in varstveno delovnih centrih po Sloveniji: Trebnje, Črnomelj, Hrastovec v 

Slovenskih goricah, Lukavci pri Ljutomeru, Novo mesto in Črna na Koroškem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri regresiranju oskrbe v domovih in varstveno delovnih centrih so upoštevani povprečni mesečni stroški realizacije 

tekočega obdobja. 

 

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert  ima v skladu z zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo Pomoč družini na domu 

(PND), ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje. 

Uporabnikom je nudena gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju 

socialnih stikov ter dostava kosila.  Cena storitve poleg stroškov vodenja zajema tudi stroške neposredne socialne 

oskrbe. 

Cena storitve je oblikovana v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in 

se praviloma usklajuje enkrat letno, pri čemer znaša subvencija občine  63 % ekonomske cene programa, uporabniki 

oz. zavezanci pa plačujejo storitev v skladu z uredbo o merilih za oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega plana izvajalca, ki pripravi izračune za vse občine udeleženke. Planira se, da 

bo neposredno socialno oskrbo povprečno mesečno koristilo 17 uporabnikov iz občine. 

 

20012 – Medgeneracijski center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu letnega prispevka pristopnine k slovenski mreži Starosti prijaznih mest in občin ter 

dodatnih aktivnosti v okviru izobraževanja in osveščanja občanov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-11-0006 - Medgeneracijski center 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu slovenskega koordinatorja in ocene gibanja storitev na trgu. 

 

20023 - Povračilo stroškov kilometrin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so namenjena povračilu dodatnih stroškov kilometrin oziroma povračilu stroškov najema vozil, ki niso 

zajeti s strukturi priznane cene  pri izvajanju storitve pomoč družini na domu, so pa nujno potrebni za nemoteno 

izvajanje obiskov pri občanih, ki so upravičeni do te storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predlogu finančnega plana  izvajalca storitve PND v skladu s potrebami na terenu. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za izplačila enkratnih socialnih pomoči, za subvencioniranje najemnin, zaradi socialne 

ogroženosti in za plačilo morebitnih pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu.  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.  

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša ublažiti socialne stiske in pomagati materialno ogroženim 

skupinam prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali 

premostitvi trenutnih težav, v katerih so se znašli zaradi izgube zaposlitve, težke bolezni, itd. 

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

Zagotovitev sredstev za programe, namenjene socialnemu varstvu materialno ogroženim družinam in 

posameznikom. 

Kazalci: število prosilcev in upravičencev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20015 - Enkratne pomoči socialno ogroženim in drugi enkratni izdatki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, ki jim je zaradi trenutne 

materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga  za dodelitev denarne socialne pomoči je Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna 

Občine Šentrupert in odločba o dodelitvi te pravice, izdana v postopku. 

Izhodišča temeljijo na oceni realizacije preteklega leta in števila upravičencev do socialnih transferjev.  

 

20017 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov za občane, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev in so 

družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila teh stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina je dolžna zagotavljati sredstva v te namene, v primeru, da nastane potreba po tovrstni pomoči. 
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev, ki izvajajo humanitarne in preventivne programe s 

področja socialnega varstva: Rdeči križ, Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje,..). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu. 

- Zakon o Rdečem križu. 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

- Pravilnik o sofinanciranju javnih programov s področja socialnega varstva. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem: 

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

učinkovitost, - spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 

varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, 

- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig 

kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 

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

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

- zvišanje kvalitete življenja občanov,  

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

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

Letni izvedbeni cilji so skladni z dolgoročnimi cilji: 

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

učinkovitost, 

- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih 

programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih 

pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 

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

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

- zvišanje kvalitete življenja občanov, 

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20020 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov  v okviru projekta Zdrave občine, ki ga 

sofinancirajo: Občina Trebnje, Občina Mirna, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Šentrupert ter programov 

drugih izvajalcev iz nevladnih organizacij, v katere so vključeni aktivni udeleženci iz občine Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče predstavlja realizacija po zadnjem izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih 

programov v občini Šentrupert. 

 

20021 – Drugi odhodki za področje socialnega varstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se planirajo za sofinanciranje strokovne pomoči CSD Trebnje pri reševanju zadev za enkratne denarno 

socialne pomoči, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Šentrupert. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklenjen dogovor o sofinanciranju med občino in izvajalcem. 

 

20024 – Dejavnost Rdečega križa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za delovanje Območnega združenja RK Trebnje, za pokrivanje stroškov dela 

zaposlenega delavca, za pokrivanje materialnih stroškov ter za izvajanje določenih socialno varstvenih programov, 

ki so le delno financirani iz drugih virov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je letni plan OZRK Trebnje. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 22 zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je 

učinkovito upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 

2201 - Servisiranje javnega dolga. 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 

proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje 

posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 

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

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti ter 

zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

- 4000 Občinska uprava 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

-4000 Občinska uprava 
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter izvedba transakcij 

upravljanja z dolgom občinskega proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin 

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

Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna. 

Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.  

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

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški 

servisiranja dolga. Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.  

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti  od dolgoročnih kreditov, ki so bili potrebni izvrševanje proračuna na 

področju investicij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Posredno povezani na investicije celotnega proračuna. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodbe  o dolgoročnih kreditih. 

 

22004 - Obresti od kratkoročnih kreditov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za plačilo obresti kratkoročnega – likvidnostnega kredita. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je predviden  likvidnostni kredit na podlagi realizacije in ocene finančnega stanja za leto 2017. 

 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Opis podprograma 

Izvedba postopka zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin 

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

Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna. 

Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški 

servisiranja dolga. Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.  

 

4000 OBČINSKA UPRAVA 

22003 -  Stroški zadolževanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za finančno svetovanje pri pridobivanju dolgoročnega kredita. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je predvideno na podlagi ocene primerljivi odhodkov iz preteklih let. 

 

 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic 

naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 

finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in 

so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

To področje nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa: 

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 

- 2303 Splošna proračunska rezervacija. 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 

pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 

nesreče. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

posledic. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Doseganje zastavljenih ciljev bo odvisno od višine zagotovljenih sredstev, od potreb po le-teh ter od hitrosti 

njihove uporabe. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 



 

Proračun Občine Šentrupert za leto 2018  Stran 101 

- 4000 Občinska Uprava 

 

23029001 Rezerva občine 

 

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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo 

največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru 

naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski 

sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva. 

 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi uporabi 

zagotoviti pogoje za njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod. 

 

4000 – Občinska uprava 

 

23001 Proračunska rezerva 

 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za oblikovanje zakonsko določenega namena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Upoštevaje zakonsko določeno višino. 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu 

niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni 

bilo moč planirati. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

- 4000 Občinska uprava  

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
 

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z bolj natančnim 

planiranjem tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna kot odhodkov in izdatkov preko vseh segmentov 

proračunske porabe. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za vse naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni 

bilo moč planirati. Zakon o javnih financah opredeljuje maksimalno višini sredstev oblikovanih za te namene do 2% 

prihodkov iz bilance A. 

 

 

4000 – Občinska uprava 

23008 Splošna proračunska rezervacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v 

proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 

zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. V letu 2017 predvidevamo 

oblikovanje Splošne proračunske rezervacije v višini 5.000,00 eur, kar predstavlja manj kot dovoljuje zakon o javnih 

financah; višina je oblikovana na podlagi realizacij v preteklih letih. 

 

 

B  -  Ra čun  f in an čn ih  t er j a tev  in  na l ožb  

 

C  -  R a čun  f i nan c i ra nj a  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 

2201 - Servisiranje javnega dolga. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 

proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje 

posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti ter 

zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

- 4000 Občinska uprava 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter izvedba transakcij 

upravljanja z dolgom občinskega proračuna.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin 

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

Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete občinskega proračuna. 

Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno izpostavljenost različnim vrstam tveganja.  

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

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški 

servisiranja dolga. Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu  z Odlokom o proračunu  je občina zadolžena za  investicije.  Sredstva so namenjena odplačilu glavnice v 

skladu z amortizacijskimi  načrti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov se navezujejo na vse investicije v proračunu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov pogodb o dolgoročnem zadolževanju. 
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I I I .  

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 

 

 

 

PRORAČUNSKA PODROČJA 

 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB211-15-0003 – Upravljanje z občinskim premoženjem 

Namen in cilj 

Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotoviti sredstva za stroške izvedbe postopka ureditve trga v občini 

Šentrupert in ureditvi stavbne pravice na območju lesno-predelovalnega centra.  

Cilj je izvedba postopka ureditve trga v občini Šentrupert in ureditve stavbne pravice na območju lesno-predelovalnega 

centra. 

 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

OB000-07-0001 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotoviti nakup pisarniške opreme in pohištva, računalniške strojne in 

programske opreme ter investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov za potrebe delovanja občinske uprave, ki temeljijo 

na izkazanih potrebah zaposlenih, vendar je ta postavka omejena na najnujnejše potrebe, ki bi se izkazale tekom leta.   

Cilj je zagotavljanje boljših delovnih pogojev ter večanje storilnosti v občinski upravi. 

 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB000-07-0002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 

Namen in cilj 

Sredstva, so namenjena dejavnosti CZ in so namenjena za usposabljanje enot civilne zaščite, vaje ter za 

povrnitev plač pripadnikom reševalnih enot, ki so angažirajo v nesrečah. Predvideni nakupi gasilske opreme 

se morajo uskladiti s programom krovne GZ Trebnje. 

 

07039002 Delovanje sistem za zaščito, reševanje in pomoč  

OB000-07-0003 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Namen in cilj 
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Sredstva, so namenjena gasilski zvezi za investicije investicijsko vzdrževanje. Gasilska zveza je predložila 

finančni plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2017. Sredstva bodo namenili nakupu opreme 

gasilskih društev Občine Šentrupert. 

Cilj so opremljena gasilska društva za izvajanje gasilske službe. 

 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  

OB000-07-0004 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Namen in cilj  

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za 

programsko obdobje 2015-2020 (UL RS, št. 88/15 in 105/15; pravilnik), se sredstva proračuna občine lahko 

namenjajo za sofinanciranje ukrepov: 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1); Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, 

izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer in standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje 

infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva ter preprečevanje zaraščanje 

podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine. 

2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (Ukrep 2); Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za 

zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč. 

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 3); Cilj ukrepa je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki 

jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih 

organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali. S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje 

pridelke in živali pred posledicami škodnih dogodkov. 

4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 4); Cilj pomoči 

je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 

5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (Ukrep 7); Namen ukrepa je pokrivati operativne 

stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih Občine Šentrupert in s tem ohraniti 

dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. 

Sredstva se med navedene ukrepe razdelijo na podlagi sprejetega proračuna (določenih sredstev za posamezen 

ukrep) in izvedenega javnega razpisa pod pogoji, kot jih določa pravilnik. V letu 2018 se planirajo sredstva za Ukrep 

1, Ukrep 3, Ukrep 4 in Ukrep 7. 

 

 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB000-07-0005 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Namen in cilj  

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za 

programsko obdobje 2015-2020 (UL RS, št. 88/15 in 105/15; pravilnik), se sredstva proračuna občine lahko 

namenjajo za sofinanciranje ukrepov: 

1. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 

kmetiji – de minimis (Ukrep 5); Cilj pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 

ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v smeri 

predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah. 

2. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 

(Ukrep 6); Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih 

družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki 

niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 

3. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (Ukrep 8); Cilj ukrepa je ohraniti delovanje 

društev oz. združenj ter omogočanje izvedbe njihovih programov dela oz. posameznih nalog in ali projektov. 
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Sredstva se med navedene ukrepe razdelijo na podlagi sprejetega proračuna (določenih sredstev za posamezen 

ukrep) in izvedenega javnega razpisa pod pogoji, kot jih določa pravilnik. V letu 2018 se planirajo sredstva za Ukrep 

5, Ukrep 6 in Ukrep 8. 

 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

OB211-10-0002 Interventna sredstva 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za odpravo nenadnega izrednega stanja v normalno stanje.  

Cilj je vzpostavitev normalnega stanja. 

     

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

OB211-10-0012 Lokalne ceste – investicijsko vzdrž., rekonst. 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (asfaltacije, rekonstrukcija) javnih poti in lokalnih cest ter izvedbi    

geodetskih odmer oz. postopkom ureditev mej.  

Cilj je urejenost in izboljšanje stanja javnih poti in zemljiško-knjižna ureditev parcelnih mej. 

 

OB211-11-0009 – Ureditev trga 

 

Namen in cilj 

Namen predvidenih proračunskih sredstev je pridobitev vse projektne in investicijske dokumentacije, katero bo 

potrebno zagotoviti za bodočo ureditev trga na podlagi faznosti in predvidenih/ocenjenih načrtov za izvedbo kot so bili 

usklajeni tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine-ZVKD. 

Cilj je izpeljati ureditev trga kot je to definirano tudi v novem odloku OPN, ki predvideva naslednje posege: - za 

obstoječi objekt je dopustna odstranitev, novogradnja trga – javno dostopne površine ter ureditev infrastrukture 

(prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko omrežje in naprave). 

 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

 

OB211-09-0003 Cesta Slovenska vas-Šentrupert 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste Slovenska vas-Šentrupert po revidiranem projektu, 

ki jo izvaja DRSC. Cilj je rekonstruirana cesta in izboljšane prometno-varnostne razmere. 

 

OB211-13-0004 Obvoznica Mirna 

Namen in cilj 

Namen zagotavljanja sredstev v okviru tega projekta je  priprava projektne dokumentacije za obvoznico Mirna, katere 

trasa poteka delno tudi v občini Šentrupert (cca. 450 m) kakor izhaja tudi iz Sklepa o začetku priprave OPPN za 

obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert (Ur. l RS, št. 87/12). 

 

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO 

OB211-12-0010 Dežela kozolcev 

Namen in cilj 

Pri projektu Dežele kozolcev gre za ohranitev, oživitev in predstavitev vstopne točke muzeja na prostem in postavitvijo 

stalne razstave o lesu, gozdu in starem lesenem orodju. Namen je ohranitev tovrstne kulturne dediščine z možnostjo 

razširitve. 
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OB211-17-001 Kakovostna tržna znamka 

Namen in cilj 

Pri projektu Kakovostna tržna znamka gre za razvoj tržne znamke na področju turizma, Cilj je doseči večjo 

prepoznavnost v širši okolici.  

Stanje projekta: v pripravi 

 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

      

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

OB000-07-0012 Okoljske dajatve - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Sredstva okoljskih dajatev, s katerimi se financirajo investicijska vlaganja za namene izvajanja gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Cilj je ureditev zbiranja in ravnanja z odpadki skladno z 

zakonodajo in EU smernicami. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

 

OB211-09-0001 Invest. in invest. vzdrž. kanal. sistem in ČN 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena investicijskim vlaganjem (investicijsko vzdrževanje in izboljšave) v kanalizacijske 

sisteme in čistilne naprave v občini. Podlaga za investicijska vlaganja so identificirane potrebe za 

investicijsko vzdrževanje in izboljšave na sistemih odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v 

občini Šentrupert. Prav tako je neposredna podlaga za izvedbo posameznih investicij izdelana investicijska 

dokumentacija (izdelava PID, PGZ, PZI), ki se financira iz proračunske postavke. 

Cilj je ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode skladno z zakonodajo in EU smernicami. 

 

OB211-12-0003 Čistilna naprava Dob 

 Namen in cilj 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo čistilne naprave Dob 

(ČN Dob). Izgradnja ČN Dob se je začela v letu 2014, ko je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba za izgradnjo 

čistilne naprave. Skladno z izvajalsko pogodbo je bila septembra 2014 ČN Dob zgrajena in tudi zagnana. Skladno s 

pogodbenimi določili izvajalske pogodbe bi moral izvajalec po uspešnem zagonu čistilne naprave izvajati poskusno 

obratovanje v trajanju 1 leta. Izvajalec poskusnega obratovanja ni uspel izvajati, zato je poskusno obratovanje ČN in 

pridobitev končnega uporabnega dovoljenja za čistilno napravo Dob organizirala in pridobila Občina Šentrupert. 

Občina Šentrupert je v letu 2016 izdelala dokončen obračun za postopek javnega naročila za čistilno napravo Dob, 

kajti s strani glavnega izvajalca ni prejela nobenega obvestila o morebitnem namenu za zaključek navedene 

investicije z njihove strani na podlagi sklenjene gradbene pogodbe za izvedbo javnega naročila »Čistilna naprava 

Dob«. V okviru dokončnega obračuna za postopek javnega naročila za izgradnjo čistilne naprave Dob so bila 

ugotovljena vsa dejstva in vsi nastali stroški in na podlagi le-teh pripravljen načrt poplačila vseh izvedenih del, ki so 

jih izvedli glavni izvajalec in nominirani podizvajalci.  

V letu 2018 so planirana sredstva za dokončno poplačilo vse izvedenih in potrjenih del investicije in ne presegajo 

pogodbene vrednosti, ki je bila sklenjena ob podpisu pogodbe za izgradnjo čistilne naprave Dob. 

Cilj je urejeno odvodnjavanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju zaporov Dob, kjer je zgrajena 

čistilna naprava 1.000 PE. 

 

OB211-13-0003 Projekt Rusalca 
 

Namen in cilj 
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Projekt se ukvarja z blaženjem in prilagajanje podnebnim spremembe v Evropi, ki se kažejo tudi v obliki pomanjkanja 

vode in suše. Skozi projektne akcije se demonstrira praktičen pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki 

varčuje z vodo na lokalni in regionalni ravni. Ta model se lahko prenese na katerokoli območje Evrope, ki ima podobne 

geografske, klimatske in sociološke lastnosti.  

Prvi in glavni cilj projekta je zmanjšanje porabe pitne vode za 30 % in sicer s pomočjo izgradnje povratne zanke v 

občini Šentrupert, ki bo dodatno remediirano vodo iz male čistilne naprave vrnila uporabnikom. Vodo, ki je 

konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi do te mere, da je raven onesnažil nižja od najvišje dovoljene 

koncentracije* in ki jo lahko v skladu  s  slovensko zakonodajo odvajamo v površinske vode, bomo v okviru projekta 

dodatno očistili z inovativnim, okolju prijaznim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev ničvalentnega železa. 

Zaradi uporabe dodatno očiščene vode za sekundarne namene v gospodinjstvih in za skupne javne potrebe se bo tako 

poraba pitne vode zmanjšala. To bo tudi zmanjšalo stroške komunalnih storitev in povečalo gospodarsko učinkovitost 

gospodinjstev in lokalne skupnosti. 

 

Drugi cilj projekta je postaviti protokol uporabe blata iz male čistilne naprave in usedlin iz nanoremediacijskega bazena 

v različnih vrstah kompozitov za uporabo v gradbeništvu in okoljskih ureditvah. Reciklirano blato iz male čistilne 

naprave bomo uporabili za različne humusne kompozite, usedline iz nanoremediacijskega bazena pa v betonih. Tako 

bomo pripomogli k ohranjanju naravnih virov na račun ponovne uporabe recikliranih odpadkov, kar posledično pomeni 

manjše odlaganje in kopičenje odpadkov na odlagališčih in oblikovanje sistema upravljanja voda z nič odpadki. 

 

Tretji cilj projekta je širiti znanje, pridobljeno na osnovi postavljenega pilotnega sistema povratne zanke in sistema 

upravljanja voda z nič odpadki v regiji in ostalih predelih Evrope s podobnimi geografskimi, klimatskimi, naselitvenimi 

in sociološkimi značilnostmi. Projekt se izvaja od 1.7.2013, skupna vrednost projekta je 852.388 EUR (od tega občina 

Šentrupert: 194.354,€). Pridruženi upravičenci so deležni finančnega prispevka Komisije v ocenjeni višini 50%. 

 

Projekt je bil v letu 2017 zaključen. V letu 2018 so planirana sredstva za dokončno poplačilo vseh partnerjev v projektu. 

 

 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB000-07-0015 Prostorsko načrtovanje 

Namen in cilj 

V okviru nalog prostorskega načrtovanja se pripravljajo in vodijo postopki za izdelavo prostorskih načrtov 

občinskega pomena, ki določajo pogoje načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, upoštevajoč usmeritve države 

za urejanje prostora na lokalni ravni. 

V letu 2018 se bo nadaljeval postopek izdelave prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentrupert, ki temelji na 

strokovnih podlagah, ki so bile izdelane v letu 2017. Poleg tega je v letu 2018 predvideno tudi načrtovanje oz. 

izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti (OPPN) se 

podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. 

Na področju priprave OPPN se planira nadaljevanje izdelave OPPN za jedro v Šentrupertu, kjer pa je bilo 

ugotovljeno, da je smotrno, da se OPPN razdeli na dva dela in dva medsebojno neodvisna postopka: vzhodni del 

območja OPPN za medgeneracijski center ter zahodi del OPPN (trg oz. jedro v Šentrupertu). 

V okviru prostorskega načrtovanja se v letu 2018 planira tudi izdelava projektne dokumentacije, ki bo podlaga za 

umeščanje projekta Poslovna cona Prelesje v prostor in podlaga za samo izvedbo projekta (konkretno, izdelava PGD 

in PZI). 

Cilj je na podlagi vseh predlaganih sprememb namenske rabe prostora, ki so bile vložene od sprejetja OPN naprej, 

izdelati in sprejeti prve spremembe in dopolnitve OPN, ki bo omogočal občanom in investitorjem posege v prostor v 

skladu s sprejetimi spremembami namenske rabe prostora. Prav tako je cilj prostorskega načrtovanja v letu 2018 

izdelava novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki bodo dopolnjevali sprejeti prostorski načrt in bodo 

določili dodatna merila in pogoje za posege v prostor. 

 

 

16039001 - Oskrba z vodo 
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OB000-07-0016 Oskrba z vodo 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotavljanje sredstev za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja 

vodovodnih sistemov v okviru izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, kot to določa Odlok 

o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 33/2014).  

Izvajalca obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavca vseh vodovodnih omrežij in naprav v 

občini Šentrupert sta javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o., in Dana, d.o.o..  

V okviru planiranih sredstev se za nemoteno oskrbo s pitno vodo planirajo sredstva za investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave na obstoječih vodovodnih sistemih, in sicer nabava rezervne črpalke, nabava in 

montaža krmilne in telemetrijske opreme vodovodov Nebesa in Šentrupert. 

Cilj je ureditev vodooskrbe skladno z zakonodajo in EU smernicami. 

 

16069002 Nakup zemljišč 

 

OB000-07-0019 – Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotoviti nakup nepremičnin, ki so potrebna za izvrševanje občinske 

politike glede kmetijskih in stavbnih zemljišč, kot tudi vsa potrebna dela in storitve, ki so povezane z nakupi (cenitve, 

notarske storitve,.). Nakupi zemljišč se izvajajo skladno s sprejetim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Šentrupert. 

Cilj je zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti 

zadostno število gradbenih parcel in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za 

razvoj gospodarske dejavnosti. 

 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
18029002 Premična kulturna dediščina 
 

OB211-16-0003 – Premična kulturna dediščina 

Namen in cilji 
Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotavljanje investicijskega vzdrževanja prostorov in 
opreme za potrebe galerijske in muzejske dejavnosti. 
Cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in sicer v 
pripadajočem deležu 12,59% glede na soustanoviteljstvo; predvideni stroški zajemajo nabavo oz. 
posodobitev opreme, predvidoma za osvetlitev.  
Cilj je tudi zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje muzeja kozolcev na prostem; predvidoma 
material za obnovo lesenega tlakovanja. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 

OB000-07-0022 – Knjižničarstvo in založništvo 

Namen in cilji 
Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotavljanje investicijskega vzdrževanja prostorov in 
opreme za potrebe knjižnične dejavnosti. 
Cilj je izboljšanje materialnih pogojev za delovanje knjižnice. Predvideni stroški zajemajo nabavo 
trezorja za vračanje knjig za enoto v Šentrupertu. 

Stanje projekta 
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V pripravi. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

OB000-07-0024 – Drugi programi v kulturi 

Namen in cilj 

Predvidena proračunska sredstva so namenjena zagotavljanju investicijskega vzdrževanja prostorov 

in opreme za potrebe izvajanja kulturne dejavnosti v občini.  

Sredstva bodo porabljena glede na dejansko izkazane potrebe, to je za  manjša vzdrževala in 

obnovitvena dela, ki so nujno potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti v Kulturnem domu 

Šentrupert ali v Hiši društev. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

18059001  Programi športa 

 

OB211-16-0004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje šolskega igrišča  

Namen in cilji 
Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotavljanje investicijskega vzdrževanja zunanjih 
športnih površin. 
Cilj je izboljšanje materialnih pogojev za kakovostno izvajanje šolskega in letnega programa športa, 
preprečitev nastanka poškodb zaradi dotrajanosti športnih površin; predvideni stroški zajemajo: 
sredstva za novelacijo investicijske dokumentacije, stroške nadzora ter stroškov  obnove igrišča pri OŠ 
dr. Pavla Lunačka Šentrupert, kar pomeni, preplastitev nogometnega igrišča s tartanom in zamenjavo 
golov, povečanje in preplastitev manjšega košarkarskega igrišča s tartanom in zamenjava košev, 
zamenjava ograje za goli nogometnega igrišča, podaljšanja in preplastitev zaletišča za skok v daljino s 
tartanom ter zamenjava mivke v peskovniku za skok v daljino.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 

 

19039001 Osnovno šolstvo 

 

OB211-11-0003 – Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole   

Namen in cilj 

Namen predlaganih proračunskih sredstev je zagotavljanje investicijskega vzdrževanja prostorov in 

opreme za potrebe delovanja osnovne šole.  

V okviru postavke investicijski transferi so planirana sredstva za nabavo multimedijske opreme: 

projektorji, namizni in tablični računalniki, s pomočjo sofinanciranja iz državnega proračuna. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

19069003 - Štipendije 

 

OB211-07-0001 – Štipendije 

Namen in cilj 

Namen predvidenih proračunskih sredstev je zagotavljati dodatno pomoč šolajočim, to je sredstva 

za štipendiranje dijakov in študentov v občini Šentrupert. Planirana so sredstva za eno štipendijo na 

področju kmetijstva, za eno štipendijo na področju turizma in dve štipendiji za nadarjene dijake in 

študente. Manjši znesek se predvideva za sofinanciranje izvajanja Štipendijske sheme RC Novo 

mesto, in sicer za deficitarne poklice v občini, ki jih prijavijo zainteresirani delodajalci. 
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 

 

20039003 Socialno varstvo starih 

 

OB211-11-0006 – Medgeneracijski center 

Namen in cilj 

Namen planiranih proračunskih sredstev je zagotavljanje storitev in strokovne podpore Inštituta 

Antona Trstenjaka v okviru projekta Starosti prijazne občine. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

 


