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T E M E L J N A I Z H O D I Š Č A Z A P R I P R A V O P R O R AČ U N A
Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova
za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2018 in 2019 in s tem tudi občinskih
proračunov za leto 2018 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije
za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni
makroekonomski okviri razvoja Slovenije (priloga). Pri načrtovanju sredstev za plače in
druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se za leto 2018 upoštevajo
sklenjeni Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju,
ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen decembra 2016, torej višje obveznosti z naslova
napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2017 (prvo višje izplačilo v januarju 2018) in
učinki odprave anomalij. Pogajanja o anomalijah še niso končana, prav tako za leto 2018 še
niso dogovorjeni vsi stroški dela (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in regres za letni
dopust).
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni
del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske
uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni
izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine
lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in
deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za
izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti
tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev
prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe
tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem
občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren
obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine
in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna
izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70%
dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg
sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava
predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za
financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in
finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za
financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
(Uradni list RS, št. 48/17). O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini in finančni
izravnavi za leti 2018 in 2019 Ministrstvo za finance na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1
obvesti občine v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni
podatki pa po sprejetem državnem proračunu).
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto
2018 upoštevana povprečnina v višini 551 € in za leto 2019 v višini 558 €, ki je predlagana v
predlogu zakona, ki ureja izvrševanje proračuna države za leti 2018 in 2019.
Po podatkih Ministrstva za finance (dopis številka 4101-3/2015/8 z dne 10. 10. 2017; predhodni
podatki) Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 pripada dohodnina – občinski vir v višini
2.052.484 €. Finančna izravnava za leto 2018, občini ne pripada.
Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem seveda
tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar
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posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je
zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno
nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega
financiranja, zato je potrebno biti restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov - izdatkov občinskih
proračunov.
Tako kot vsa leta, tudi letos poudarjamo, da pri pripravi podatkov za proračun Občine
Šmarješke Toplice, proračunski uporabniki racionalno načrtujejo odhodke za plače, materialne
stroške ter tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki naj temelji na dejanskih potrebah in ne na
indeksaciji na podlagi izhodišč UMAR-ja.
Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2018
Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki delodajalcev za socialno varnost (podskupina
kontov 400, 401)
Pri načrtovanju odhodkov za plače je potrebno upoštevati izhodišča Zakona za uravnoteženje
javnih financ in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Hkrati je potrebno
upoštevati vse veljavne zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo za področje plač v javnem
sektorju.
Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)
Ob pripravi podatkov za izdatke za blago in storitve je treba upoštevati dejstvo, da se je
gospodarska in javnofinančna situacija v zadnjih letih poslabšala, kar posledično pomeni tudi
upad javnofinančnih prihodkov. Naj še enkrat opozorimo, da pri pripravi podatkov za leto 2018
odhodke načrtujete racionalno, torej na dejanskih potrebah in ne na indeksaciji na podlagi
izhodišč UMAR-ja.
Subvencije (podskupina kontov 410)
Za plan subvencij se upošteva raven iz leta 2017, vendar je načrtovanje tovrstnih odhodkov
povezano s planom gospodarskih javnih služb za leto 2018.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam (podskupina kontov 412)
Upoštevati je potrebno predvideno gibanje števila prejemnikov (dom starejših občanov, pomoč
na domu, varstveno delovni center, družinski pomočnik, subvencioniranje stanarin, drugi
transferi posameznikom), transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam naj ostanejo na
ravni leta 2017 oziroma naj se ne povečujejo.
Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)
Načrtovati je potrebno racionalno, na podlagi dejanskih potreb proračunskih uporabnikov.
Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43)
Pri načrtovanju sredstev, namenjenih za investicije, je potrebno planirati izdatke v okviru realnih
možnosti. Upoštevati pa je potrebno naslednje prioritete:


prenos predobremenitev iz predhodnega leta,



sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev,



zagotavljanje zakonsko določenih programov in



vključevanje novih programov.

V načrt razvojnih programov naj bodo vključeni le tisti projekti, ki imajo možnost izvedbe v letu
2018. Za obdobje 2018 - 2021 pa so v načrt razvojnih programov lahko vključeni tudi projekti, ki
imajo v tem obdobju možnost sofinanciranja iz državnega proračuna oziroma iz evropskih
skladov, v primeru prijave oziroma kandidature na javni razpis (DIIP, IP).
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Opis načrtovane politike občine
Politiko Občine Šmarješke Toplice gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost
dolžna izvajati. Pri njenem oblikovanju sledimo uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za
njeno oblikovanje so strateški dokumenti Evropske unije ter Slovenije. Na njihovi podlagi so
oblikovane politike, ki nam dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru
zastavljenih strategij posameznega področja.
Občina Šmarješke Toplice od leta 2007 dalje uspešno realizira vse svoje zastavljene projekte in
cilje. Pri tem je uspešna pri pridobivanju sredstev državnega in evropskega proračuna.
Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge
Občina Šmarješke Toplice ima naslednje cilje in prednostne naloge:


povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih, naravnih in
človeških virov,



ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo
ter odpraviti strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela,



ustvariti povezano regijo, privlačno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih
življenjskih pogojev in prehranskih navad,



zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, namakanje, komunalne vode,
ravnanje z odpadki, sanacija degradiranih območij, preventiva pred naravnimi nesrečami),



krepitev prepoznavnosti prostora, policentričnega razvoja poselitve ter celovite prenove in
revitalizacija središč v navezavi z bogatenjem dejavnosti in programa,



povečanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije,



ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje.

Ocena bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja
A) bilanca prihodkov in odhodkov
Pri oceni prihodkov za leto 2018 smo med drugim izhajali iz ocene realizacije prihodkov do
konca leta 2017 (razen transferov s strani državnega in evropskega proračuna). Odhodke smo
za leto 2018 planirali realno. V skladu z načelom proračunskega ravnovesja morejo biti prejemki
in izdatki proračuna med seboj uravnoteženi.
B) račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2018 se načrtuje prihodek od prodaje kapitalskih deležev.
C) račun financiranja
V računu financiranja za leto 2018 ne načrtujemo nove zadolžitve občine. Odplačilo glavnice za
leto 2018 je predvideno v skupni višini 156.880 €.
Priprava proračuna občine
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi proračunskih uporabnikov in
sredstva za izvedbo teh programov. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1.
januarjem leta, za katero se sprejema.
Vsebina in struktura proračuna, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona
o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:


splošnega dela,



posebnega dela in



načrta razvojnih programov (NRP).
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Pri določitvi proračuna je potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi
fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se
določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje opredeli v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike
zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in
plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu - podkontu).
Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po
naslednjih klasifikacijah:


institucionalna klasifikacija, ki daje odgovor, kdo izmed neposrednih proračunskih
uporabnikov porablja proračunska sredstva, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.
Predlagatelji finančnih načrtov so občinski svet, župan, nadzorni odbor ter občinska uprava,
ki predlagajo podatke po posameznih področjih (splošne zadeve, gospodarska
infrastruktura, družbene dejavnosti, javne finance, proračun in gospodarske dejavnosti),



ekonomska klasifikacija, ki daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Ekonomsko
klasifikacijo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava,



programska klasifikacija, ki daje odgovor, za kaj se porabljajo javna sredstva. V
programski klasifikaciji so določena področja proračunske porabe, glavni programi ter
podprogrami; programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za
občinske proračune, in sicer za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov,



funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih
izdatkov po posameznih funkcijah občine.

Aplikacija APPrA-O
Za finance pristojen organ občinske uprave uporablja za pripravo proračuna računalniško
aplikacijo Ministrstva za finance, to je APPrA-O, ki omogoča pripravo proračuna v delu, ki se
nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna ter odhodke in druge izdatke proračuna, na
pripravo načrta razvojnih programov ter obrazložitev občinskega proračuna.
Načrtovanje prihodkov in drugih prejemkov proračuna
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in
94/14, 100/15, 84/16), ločimo naslednje skupine prihodkov in drugih prejemkov proračuna:


konti skupine 70 – davčni prihodki - na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih
uvrščamo med tekoče prihodke občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste
davkov: davki na dohodek in dobiček - dohodnina, davki na premoženje, domači davki na
blago in storitve. Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega
proračuna in proračuna občine se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na
katerega se vračilo nanaša,



konti skupine 71 – nedavčni prihodki - na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči
prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo
prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in
druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki,



konti skupine 72 – kapitalski prihodki - na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki,
pridobljeni iz naslova prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je od osnovnih
sredstev, zemljišč in neopredmetenih sredstev,



konti skupine 73 – prejete donacije - na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter
prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov - od domačih pravnih oseb (zasebnih
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podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb. Prejete donacije so namenska sredstva,
prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu
koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na
podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo,


konti skupine 74 – transferni prihodki - na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva,
prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih
skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in iz proračuna Evropske unije; tovrstni prihodki
predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih
blagajn javnega financiranja; pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni prihodki
pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in investicijski transferi), to je tistimi vrstami
odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki
enotnega kontnega načrta,



konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev - na
kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil
posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam,
posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam. Zajeta so tudi
sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oziroma občin v
finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila unovčenih poroštev. V to skupino so
zajeta tudi sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
obresti od upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin. V tej skupini se
izkazujejo tudi sredstva pridobljena na osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih
predpisov, ki urejajo področje privatizacije in lastninjenja družbene lastnine,



konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije; tovrstni konti se uporabljajo v
primeru, da je transfer nakazan direktno iz proračuna Evropske unije.

Pred vami je torej proračun za leto 2018, akt, na podlagi katerega županja in občinska uprava
izvršujeta svoje naloge. Potrebno je poudariti, da je predlog proračuna za leto 2018 predložen v
obravnavo pravočasno, kar je pomembno zaradi začetka in nadaljevanja izvajanja investicij
ter izvrševanja proračuna za leto 2018. Pravočasni sprejem proračuna je bistvenega
pomena tudi zaradi črpanja nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna
(pogodbe za črpanje sredstev državnega proračuna imamo podpisane).
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa
so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ (kdo porablja
proračunska sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za kaj se
porabljajo javna sredstva).
V predlaganem proračunu želimo zagotoviti:


tekoče izvajanje občinskega proračuna,



financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,



dinamično investicijsko dejavnost (nadaljevanje že začetih investicij, izvajanje novih
investicij, v skladu s pripravljenimi projekti),



pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,



finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.

V obdobju začasnega financiranja ima namreč občina na razpolago samo toliko sredstev,
kolikor jih je porabila v enakem obdobju lanskega leta, prav tako ne sme pričeti izvajati nove
investicije.
Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih
pomoči
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih
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proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in
posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:


Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),



Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),



Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),



Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05 - popr.,138/06, 108/08),



Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),



Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in
sicer:


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

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine
upoštevati:


Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16; v nadaljevanju: UEM),



Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v
nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s
stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in
14/15 – ZUUJFO, 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16).
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 so planirani v višini 3.826.054
€, odhodki pa v višini 5.017.449 €.

PRIHODKI PRORAČUNA
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Zakon
o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine
in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju
proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2018
je določena v višini 551 €. Po podatkih Ministrstva za finance, Občini Šmarješke Toplice pripada
prihodek dohodnine v višini 2.052.484 €.
703 - Davki na premoženje
Med davke na premoženje uvrščamo:


davek na nepremičnine,



davek na premičnine,



davek na dediščine in darila,



davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

V proračunu za leto 2018 smo načrtovali davke na premoženje v skupni višini 190.737 €.
704 - Domači davki na blago in storitve
Na kontni skupini 704 smo za leto 2018 med drugim planirali prihodek okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 47.000 € (podatek temelji na
predvideni realizaciji proračunskega leta 2017), prihodek turistične takse v višini 65.000 € ter
prihodek pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800 €.
Skupna vrednost kontne skupine 704 predstavlja 113.801 €.
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na kontni skupini 710 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja imamo predvidenih
272.486 €. Od tega imamo predvidene prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih
družb – naložbe z oznako HITR, VIHR, VZPG (130 €) prihodke od obresti (400 €) ter prihodke
od premoženja (271.956 €).
Prihodke od premoženja predstavljajo:


prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 12.926 € (zdravstvena postaja, kulturna
dvorana, telefonska centrala in drugo),



prihodki od drugih najemnin v višini 245.000 (komunalna infrastruktura - Cerod, Komunala),



prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 4.000 € (ravnanje z divjadjo, gozdne ceste in
drugo),



prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 30 €,
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drugi prihodki od premoženja v višini 10.000 € (pokopališka dejavnost in drugi nepredvideni
prihodki).

711 - Takse in pristojbine
V proračunu načrtujemo prihodke iz naslova upravnih taks in pristojbin v višini 4.502 €.
712 - Globe in druge denarne kazni
V proračunu za leto 2018 načrtujemo globe in druge denarne kazni, in sicer v višini 20.300
€. Gre za globe in prekrške (Medobčinski inšpektorat in redarstvo - skupna občinska uprava z
Občino Šentjernej, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Škocjan), denarne kazni v upravnih
postopkih, za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter za povprečnine oziroma
sodne takse. Plan za leto 2018 je narejen na osnovi realizacije preteklega leta.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
V proračunu za leto 2018 načrtujemo prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 500 €. Gre
za prihodke iz naslova reklamnih oglasov v občinskem glasilu Razgledi.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 100.100 €, od tega največji delež predstavlja
prihodek od komunalnih prispevkov (nove gradnje, priključitev na kanalizacijsko in vodovodno
omrežje).
72 - KAPITALSKI PRIHODKI
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, v višini 67.294 €
(ocenjena vrednost, cenilna poročila).
Prodaja premoženja (kontna skupina 722) je opredeljena v Letnem programu prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, ki je
sestavni del in priloga proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018. Občinski svet
obravnava in sprejema tudi posamični program prodaje premoženja.
73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Na kontni skupini 730 - prejete donacije smo predvideli donatorska sredstva, ki jih bomo
pridobili na podlagi vloge in posledično sklenjenih donatorskih pogodb. Prihodki so predvideni v
višini 2.000 €. Gre za donatorstvo ob občinskem prazniku in drugih dogodkih v občini.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Kontna skupina 740 predstavlja planirane prihodke v višini 215.726 €.
Občini Šmarješke Toplice finančna izravnava za leto 2018 ne pripada (predhodni podatek
Ministrstva za finance); podkonto 740000.
Podkonto 740001 (203.122 €);
Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občine upravičene do dodatnih
sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Sredstva se občinam
dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in pogojev za dodelitev sredstev
za sofinanciranje investicij občin. Za leto 2018 smo omenjena sredstva planirali v višini 54.637 €
(dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, številka 4100-1/2016/1 z dne 28. 01.
2016). Prihodek bomo namenili za investicijo, ki je planirana na proračunski postavki 13012
Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi.
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Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto 740001 knjižijo tudi prejeta sredstva iz
naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo). Požarna taksa je planirana v višini 6.000 €
(natančen podatek je znan ob končni realizaciji).
Na podkontu 740001 (mnenje/pojasnilo Ministrstva za finance, elektronska pošta z dne 15. 12.
2016, ob 12:05) smo planirali tudi prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije v višini 8.970
€. Občina se je v letu 2017 prijavila na Javni poziv 44SUB-EVPOL16 za pridobitev nepovratne
finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih
narave in območjih Natura 2000. Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in
zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. Priznani stroški naložbe
vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV (3 polnilne postaje: Šmarješke
Toplice, Šmarjeta, Bela Cerkev).
Dodatno pojasnilo evidentiranja transfernih prihodkov državnega proračuna: prihodki so v splošnem delu proračuna
planirani v letu 2018, ko se predvideva dejanska realizacija, v načrtu razvojnih programov so prihodki (transfer iz
državnega proračuna) prikazani v letu 2017 (zaključek investicije predviden v letu 2017; občina založi sredstva za
izvedbo investicije). Uskladitev prihodkov po dejanski realizaciji.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Izgradnja cevovodov in
vodohranov v sklopu operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske«, številka 2550-16-430086, ima Občina v splošnem delu planirane prihodke
državnega proračuna v višini 133.515 €.
Dodatno pojasnilo evidentiranja transfernih prihodkov državnega proračuna: prihodki državnega proračuna so v letu
2018 planirani glede na predvideno realizacijo in bodo usklajeni z rebalansom proračuna oziroma z zaključnim
računom.

Na podkontu 740004 (10.623 €) imamo planiran prihodek sofinanciranja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva (ocena glede na realizacijo leta 2017) ter prihodek sofinanciranja
vzdrževanja gozdnih cest (ocena glede na realizacijo leta 2017).
Občina je pripravila nov projekt, tako imenovan »pešbus«, s katerim se je v mesecu novembru
2017 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega
tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
(Ministrstvo za okolje in prostor). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta občine v
zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna
mobilnosti. Davek na dodano vrednost je v celoti strošek občine. Odhodki proračuna so
planirani na proračunski postavki 15039 Pešbus (aktivnosti evropskega tedna mobilnosti);
podrobna obrazložitev projekta v posebnem delu proračuna.
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja so namenjena sofinanciranju družinskega
pomočnika (odločba Centra za socialno delo). V letu 2018 smo planirali delež sofinanciranja v
višini 1.981 €; na podlagi ocene realizacije za leto 2017; podkonto 740200.
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz
drugih držav
Kontna skupina 741 predstavlja planirane prihodke v višini 786.124 €.
V letu 2018 ima Občina v posebni del proračuna uvrščen projekt Nordijska hoja na podeželju
(proračunska postavka 14040; prenos projekta iz proračunskega leta 2017 v leto 2018). V
splošnem delu proračuna pa ima občina planirane prihodke iz naslova javnega poziva za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela
Krajina. Sredstva za financiranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (prijava v letu
2017). Prihodki so v letu 2018 planirani v višini 16.941 € (podkonto 741101). V načrtu razvojnih
programov ima občina za leto 2019 planirane prihodke v višini 2.306 €.
Občina Šmarješke Toplice se je v letu 2016 prijavila na Razpis za zbiranje predlogov št.
COMM-C2/01/2013; Strukturna pomoč za raziskovalne organizacije na področju evropskih
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javnih politik (možganske truste) in organizacije civilne družbe na evropski ravni; Program
Evropa za državljane 2014 - 2020.
Namen tega razpisa je izbrati organizacije evropskega obsega, ki s svojimi stalnimi, običajnimi
in rednimi dejavnostmi vidno prispevajo k ciljem programa »Evropa za državljane«. Razpis je
namenjen sofinanciranju operativnih stroškov.
Občina se je prijavila na Ukrep pobratenja mest, katerega namen je podpreti projekte, v katerih
se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji
programa. Namen tega ukrepa bo spodbujati državljansko udeležbo v postopku oblikovanja
politik Unije ter ponuditi priložnost za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije s
spodbujanjem državljanov na lokalni ravni.
Občina ima na podkontu 741201 planirane prihodke v višini 7.500 €. V kolikor bodo prihodki
realizirani že v letu 2017, bomo prihodke uskladili z rebalansom proračuna za leto 2018.
Dodatno pojasnilo evidentiranja prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: prihodki so v
splošnem delu proračuna planirani v letu 2018, ko se predvideva dejanska realizacija, v načrtu razvojnih programov
so prihodki (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) prikazani v letu 2017
(zaključek investicije predviden v letu 2017; občina založi sredstva za izvedbo investicije). Uskladitev prihodkov po
dejanski realizaciji.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Izgradnja cevovodov in
vodohranov v sklopu operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske«, številka 2550-16-430086, ima občina v splošnem delu planirana prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 761.682 €
(podkonto 741301).
Dodatno pojasnilo evidentiranja prejetih sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: prihodki državnega
proračuna so v letu 2018 planirani glede na predvideno realizacijo in bodo usklajeni z rebalansom proračuna oziroma
z zaključnim računom.

V letu 2017 se je Občina prijavila na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, ki ga bo objavila Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je razvoj
trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k
ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo
ali obiskujejo območje. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo
pripomogli k ohranjanju, varstvu, promociji ter razvijanju naravne in kulturne dediščine (aktivno
ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma). Občina bo večji del sredstev črpala v letih
2019 – 2020, kar je razvidno v načrtu razvojnih programov (v kolikor bo uspešna na javnem
razpisu).

V kolikor bo potrebno, bomo planirane prihodke proračuna za leto 2018, uskladili tekom
proračunskega leta 2018 (rebalans proračuna). Pri tem bomo upoštevali tudi realizacijo
zaključnega računa proračuna za leto 2017.
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ODHODKI PRORAČUNA
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 242.720 €:


plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, drugi
dodatki),



regres za letni dopust (v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi),



povračila in nadomestila (strošek prehrane, prevoza na delo in iz dela),



sredstva za delovno uspešnost (nadomeščanje porodniške odsotnosti),



sredstva za nadurno delo (seje, odbori, komisije, opravljanje drugih delovnih nalog).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 35.371 €:


prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,



prispevek za zdravstveno zavarovanje,



prispevek za zaposlovanje,



prispevek za starševsko varstvo,



premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve
V splošnem delu proračuna so izdatki za blago in storitev prikazani v višini 879.443 €:


pisarniški material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve,
založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, strokovna literatura,
stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računovodske, revizorske in svetovalne
storitve, izdatki za reprezentanco, storitve varovanja zgradb in prostorov, hrana, storitve
menz in restavracij, stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno, drugi
splošni material in storitve),



posebni material in storitve (drobni inventar, uniforme in službena obleka, zdravniški
pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve, protokolarna darila, promocija, organizacije proslav in podobne storitve,
drugi posebni material in storitve),



energija, voda, komunalne storitve (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja,
voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, fax, elektronska pošta, poštnina in
kurirske storitve, druge storitve komunikacija in komunale),



prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, pristojbine za
registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane),



izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški
prevoza v državi in tujini, drugi izdatki za službena potovanja, hotelske in restavracijske
storitve v državi in tujini),



tekoče vzdrževanje (operativnega informacijskega okolja, licenčne programske
opreme, poslovnih objektov, druge opreme, drugih objektov (ceste, komunalna
infrastruktura), zavarovalne premije za opremo, objekte, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
in zavarovanje),



poslovne najemnine in zakupnine (zakup parcele v Šmarjeških Toplicah – Sklad kmetijskih
zemljišč, najem prostora za delovanje TIC-a),
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kazni in odškodnine (komunalna infrastruktura, cestno omrežje),



drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, sejnine udeležencem
odborov, sej občinskega sveta, nadomestilo podžupanu, stroški strokovnih komisij
(občinska volilna komisija, volilni odbori), sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih
izvedencev, plačilo za delo preko študentskega servisa, članarine v neprofitnih institucijah,
strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve organizacije, pooblaščene za plačilni promet,
stroški davčnih postopkov, drugi operativni odhodki).

403 - Plačila domačih obresti
V letu 2018 imamo oblikovano kontno skupino 403 plačila domačih obresti: 15.000 €.
Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita poslovni banki. S 01.01.2010 so se zaradi
spremembe SRS ukinila "sredstva v upravljanju", zato se je vsa javna komunalna infrastruktura
prenesla iz javnih podjetij na občine.
Tako smo po delitveni bilanci od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto)
prejeli dolgoročni kredit za čistilno napravo in s tem tudi obveznost plačila obresti.
Prav tako je bil v letu 2014 sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za
področje izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačila obresti so planirana tudi za ta
namen.
409 - Rezerve
Občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2018 planira rezervo v višini 23.000 €.
Proračunska rezerva (podkonto 409100) zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 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.
Sredstva splošne proračunske rezervacije (podkonto 409000) se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
ni bilo mogoče načrtovati.
41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
Kontna skupina 410 predstavlja v proračunu vrednost v višini 96.000 €:


subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
(Komunala Novo mesto),



kompleksne subvencije v kmetijstvu (razpis za fizične osebe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v proračunu za leto 2018 višino
817.996 €:


darilo ob rojstvu otroka v višini 200,00 € neto (pravilnik OS),



kadrovske štipendije (preko štipendijske sheme Razvojni center Novo mesto),



drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja,
regresiranje oskrbe v domovih, varstveno delovnih centrih, sofinanciranje pomoči na domu,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, subvencioniranje stanarin,
izplačilo družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).
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Največji znesek med drugimi transferi posameznikom predstavlja plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev (610.000 €), sledita pa strošek regresiranja oskrbe v
domovih (98.000 €) ter strošek regresiranja prevozov v šolo (72.000 €).
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v proračunu za leto 2018
predvideni v višini 99.850 €. Gre za razdelitev sredstev na podlagi razpisov na področju turizma,
športa, kulture, kulturne dediščine, protokolarnih dogodkov ter sociale. Sredstva bodo
razdeljena tudi na podlagi pogodbe prostovoljnim gasilskim društvom (tekoče delovanje) ter
Društvu Godba na pihala Šmarješke Toplice (javni interes).
413 - Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi so v splošnem delu proračuna za leto 2018 predvideni v višini 200.903 €:


tekoči transferi občinam (medobčinski inšpektorat in redarstvo),



tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
(Gasilska zveza Novo mesto, Gasilsko reševalni center, RIC Novo mesto, Javni sklad za
kulturne dejavnosti),



tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (zagotavljanje socialne varnosti glede
plačil zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oziroma nezaposlenih (na podlagi zakona o
zdravstvenem zavarovanju in varstvu)),



tekoči transferi v javne zavode (Osnovna šola Šmarjeta, posvetovalnica za otroke in starše,
OŠ Dragotin Kette, glasbena šola iz Novega mesta, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
Razvojni center Novo mesto, drugi proračunski uporabniki).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljava, pa tudi plačila za načrte,
nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb ter drugih pomembnih naprav.
Investicijski odhodki so odhodki za naložbe, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v
svojih poslovnih knjigah.
Občina Šmarješke Toplice ima na kontni skupini 420 predvidena sredstva v višini 2.514.666 €:


nakup opreme (strojna računalniška oprema, pisarniško pohištvo, drugo pohištvo, oprema
za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema,
medicinska oprema; 15.400 €),



nakup drugih osnovnih sredstev (visokotlačni čistilec za službeno vozilo, turistična
infrastruktura, nordijska hoja na podeželju, Aqua Ludos, urejanje pokopališč, kulturne
znamenitosti; 26.149 €),



novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.476.309 €),



investicijsko vzdrževanje in obnove (91.285 €),



nakup zemljišč (221.705 €),



študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring (683.817 €).

Nakup zemljišč (konto 420600) je opredeljen v Letnem programu nabave občinskega stvarnega
in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, ki je sestavni del in priloga
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018. Občinski svet obravnava in sprejema tudi
posamični program nabave premoženja.
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Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena Zakona o
javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj, kjer je navedena podrobna specifikacija
kontne skupine 420.
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Na kontni skupini 431 ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini 82.500 €, in
sicer kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (požarni sklad, kulturna
dediščina, namenska sredstva za nakup osnovnih sredstev PGD – vozilo Šmarjeta, Orešje) ter
investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (Komunala;
posode za odpadke).
Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena Zakona o
javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj, kjer je navedena podrobna specifikacija
kontne skupine 431.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Na kontni skupini 432 ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini 10.000 €, in
sicer kot investicijski transfer knjižnici iz Novega mesta (projekt mimobežnice; obrazložitev v
posebnem delu proračuna).
Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena Zakona o
javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj, kjer je navedena podrobna specifikacija
kontne skupine 432.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751- Prodaja kapitalskih deležev
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejemki iz naslova prodaje kapitalskih
naložb občine. Občina ima v lasti naložbe z oznako HITR, VIHR in VZPG, v nominalni vrednosti
5.313,15 €. Tržna vrednost omenjenih naložb je na trgu nižja.
V letu 2017 imamo planirana sredstva, ki bodo pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev
doma in v tujini, v višini 4.145 € (Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, ki je sestavni del in priloga proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2018).
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C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
V računu financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih posojil ter podatki o odplačilih
glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.
V letu 2018 imamo oblikovano kontno skupino 550-odplačila domačega dolga, v višini 156.880
€.
Predvideno je plačilo glavnice dolgoročnega kredita poslovni banki (28.299 €). V letu 2010 smo
namreč od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto) prevzeli dolgoročni kredit
za čistilno napravo, ki ga bomo odplačevali do leta 2023.
V letu 2014 je bil sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za področje
izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačilo glavnice (128.581 €) je planirano tudi za
ta namen.
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 01-politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(občinski svet, župan, podžupan).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:


0101 Politični sistem.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov
lokalnega pomena ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z lokalno skupnostjo in organi občine, izvrševanje zakonskih nalog,
pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena.
Cilji oziroma naloge, ki jim Občina sledi in jih izvaja:


sodelovanje županje, podžupana in občinskega sveta,



seje občinskega sveta,



seje delovnih teles občinskega sveta (odbori in komisije),



celostna podoba občine,



priprava gradiva za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta občine,



obravnava, sprejem občinskih predpisov,



izvajanje obveznih zakonskih nalog lokalne skupnosti,



izvrševanje sprejetih občinskih predpisov (odloki, pravilniki), objava le-teh,



priprava in izvrševanje proračuna občine,



sodelovanje z ostalimi občinami v regiji pri skupnih projektih regije,



pridobivanje nepovratnih sredstev razpisov na državnem in evropskem nivoju,



gospodarno ravnanje z občinskim stvarnim in finančnim premoženjem,



izvedba lokalnih volitev v letu 2018,



načrtovanje Načrta razvojnih programov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Poslovnik občinskega sveta občine Šmarješke Toplice
Statut občine Šmarješke Toplice
Predpisi s področja sistema plač v javnem sektorju
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
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Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


ustava Republike Slovenije,



zakon o referendumu in ljudski iniciativi,



zakon o volilni kampanji,



zakon o političnih strankah,



zakon o lokalni samoupravi,



zakon o javnih uslužbencih,



zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Glavni program 01001 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij
političnega sistema:


občinskega sveta,



župana in podžupana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


01019001-Dejavnost občinskega sveta,



01019002-Izvedba in nadzor volitev in referendumov,



01019003-Dejavnost župana in podžupana.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačila za nepoklicno opravljanje funkcije),
stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški
svetniških skupin, financiranje političnih strank.
1000 - OBČINSKI SVET
01001 - Stroški članov občinskega sveta
Kot stroške članov občinskega sveta smo v proračuna leta 2018 načrtovali izplačilo sejnin v
višini 6.000 € (sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta). Sejnine bodo izplačane v skladu s
Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
01003 - Stroški odborov in komisij
Stroški odborov in komisij v proračunu za leto 2018 predstavljajo vrednost v višini 3.500 €
(sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta).
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01004 – Občinska volilna komisija
Proračunska postavka 01004 je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 16.000 €. Člani
volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah, ki obsegajo redne volitve
v občinski svet ter redne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega
nadomestila.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na
dan glasovanja, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh
dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim
se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Pri izplačilu se upošteva Zakon o lokalnih volitvah.
Sredstva so planirana tudi za operativno delo volilnega organa in volilnih odborov.
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje
dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
1000 - ŽUPAN
01007 – Volitve župana in občinskega sveta
Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 2.650 € (tisk glasovnic, najem prostora za
izvedbo lokalnih volitev, stroški pošte in ostali morebitni stroški, ki se navezujejo na izvedbo
lokalnih volitev).
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Dejavnost župana in podžupana: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
3000 - ŽUPAN
01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje
funkcije
Plača županje je planirana v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev, po katerem je županja
uvrščena v 49. plačni razred. Prav tako so v skladu z zakonom načrtovani vsi prispevki ter
ostala nadomestila za opravljanje funkcije. V skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, so predvidena povračila stroškov
prehrane in prevoza za funkcionarje. Planirano je tudi izplačilo regresa za letni dopust
(upoštevanje Zakona za uravnoteženje javnih financ). Proračunska postavka je planirana v
višini 46.041 €.
01011 - Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)
Materialne stroške za funkcioniranje (tudi reprezentanco) smo načrtovali v višini 12.400 €. Gre
za izdatke za reprezentanco, ki jih županja med drugim nameni tudi za poslovne partnerje,
sredstva nameni za spodbujanje dodatnih dejavnosti na področju šolske vzgoje, za aranžmaje,
protokolarna darila in drugo. V skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, so planirana povračila materialnih
stroškov za funkcionarje (dnevnice, stroški prevoza, hotelske storitve, stroški konferenc);
upoštevanje Zakona za uravnoteženje javnih financ.
01013 - Izplačila podžupana
Na proračunski postavki 01013 so planirana sredstva za plačilo podžupanu, ki svojo funkcijo
opravlja nepoklicno. Predvideli smo sredstva v višini 11.000 €.
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje
finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju
zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora
občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna
programa, in sicer:


0202 Urejanje na področju fiskalne politike,



0203 Fiskalni nadzor.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je tekoče, natančno izvajanje plačilnega prometa preko uporabe sodobnih
informacijskih poti.
Dolgoročni cilj fiskalnega nadzora je izvajanje finančnega nadzora nad celotno porabo
proračunskih sredstev in delovanjem lokalne skupnosti in organov, ki mora biti v skladu z
veljavno zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj fiskalne politike je ažurno, natančno izvajanje plačilnega prometa ter
plačevanje provizije za nakazano okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilj fiskalnega nadzora je izvajanje nadzora nad porabo proračunskih sredstev,
nad delovanjem in poslovanjem Občine in porabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor
bo izvajal naloge v skladu s sprejetim letnim programom dela, v katerega vsako leto med
drugim vključi tudi pregled investicij, pripravo proračuna, realizacijo proračuna in zaključni račun
proračuna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Osnova za obračun stroškov urejanja na področju fiskalne politike je Pravilnik o postopkih in
pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
podračunov pri Upravi RS za javna plačila.
Za plačilo sejnine in nagrade članom Nadzornega odbora se uporablja Pravilnik o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice
Statut občine Šmarješke Toplice
Občina v skladu s pogodbo plačuje provizijo za nakazano okoljsko dajatev.
Zakonske in druge pravne podlage
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.
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0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih
dajatev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški
plačilnega prometa, provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke
Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
taks in samoprispevka, ekoloških taks....).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)
Stroški plačilnega prometa so planirani v višini 2.000 €. Občina v skladu s pravilnikom plačuje
stroške plačilnega prometa - prerazporejanje javno finančnih prihodkov ter ostalih
nakazil (provizija Uprave za javna plačila, Banke Slovenije).
02003 – Provizija za nakazano okoljsko dajatev
Sredstva na proračunski postavki 02003 so namenjena za plačilo provizije za nakazano
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo občina prejme s
strani Komunale Novo mesto (pogodba številka 130-2108/2007). Sredstva smo planirali v višini
1.900 € (plan Komunale Novo mesto).
0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora
občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni
stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
2000 - NADZORNI ODBOR
02004 - Dejavnost nadzornega odbora
Predsednik in člani Nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji
odbora in plačila za izvedbo nadzora po letnem programu dela. V proračunu za leto 2018 smo v
ta namen planirali sredstva v višini 2.000 €.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ porabe zajema sodelovanje
občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna
pomoč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MENDARODNA POMOČ zajema dva glavna
programa, in sicer:


0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba,



0303 Mednarodna pomoč.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni izid tovrstnega mednarodnega sodelovanja in članstva je v večji prepoznavnosti in
promociji občine zunaj državnih meja. Hkrati želimo zastopati interese občine skozi različne
organizacije in društva.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje stikov na področju sodelovanja z organizacijami in društvi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na članarini, ki je določena s pogodbo.
Sklep o pobratenju z občino Cankova
Sklep o pobratenju z občino Teplice nad Bečvou
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o lokalni samoupravi.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
Opis glavnega programa
Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje
aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam
in sodelovanje z občinami v tujini).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


03029001 Članarine mednarodnim organizacijam,



03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam
Opis podprograma
Članarine mednarodnim organizacijam: članarine mednarodnim organizacijam, katerih
članica je občina.
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4000 – OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
03001 – Entente Florale
Društvo Entente Florale Slovenije je vključeno v evropsko asociacijo desetih držav in med
drugim sodeluje z institucijami in zvezami s področja turizma, vzpodbuja sodelovanjem med
slovenskimi kraji in kraji izven meja države v smislu izmenjave idej in primerov dobrih praks.
Vzpodbuja in sodeluje tudi pri usklajenem izdajanju vzgojne, strokovne turistične in ostale
literature ter edicij turistično propagandnega značaja.
V proračunu za leto 2018 imamo na proračunski postavki 03001 namenjena sredstva za plačilo
članarine (v skladu s podpisano pogodbo); 200 €.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti.
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.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti ter
kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.
Hkrati spada med dolgoročne cilje tudi kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in drugimi
lokalnimi organi.
Z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti ohranjamo
uporabno vrednost objektov in vse pripadajoče opreme.
Dolgoročni cilj je nagrajevanje posameznikov in društev, ki si zaslužijo posebno priznanje za
svoje delo oziroma delovanj v posameznih društvih.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj:


je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog,



je izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj na slavnostni seji ali ob drugih
priložnostih,



je skrb za vso premično in nepremično premoženje občine ter ohranjanje delovnih pogojev
za zaposlene in ostale, ki obiščejo prostore občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Odlok o občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice
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Odlok o priznanjih in nagradah občine Šmarješke Toplice
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni,
športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o lokalni samoupravi,



zakon o javnih financah,



zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja
z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,



04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,



04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma
Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine
(Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba,
izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
4000 – OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
04007 - Spletna stran občine
Za tekoče vzdrževanje občinske spletne strani in podaljšanje domene bomo namenili 1.000 €.
1000 – OBČINSKI SVET
04017 - Objava občinskih predpisov
Na proračunski postavki 04017 je planiranih 7.000 €, in sicer za stroške objave občinskih
predpisov (odlok, pravilnik, sklep; sprejem na občinskem svetu) v uradnem glasilu (Uradni list
Republike Slovenije).
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.
1000 - OBČINSKI SVET
04001 - Občinske nagrade
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice smo planirali nagrado v
višini 500 €, ki bo podeljena v času občinskega praznika Občine Šmarješke Toplice (občinska
nagrada).
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04006 - Prireditve ob občinskem prazniku
Sredstva v višini 3.600 € bomo namenili za organizacijo občinskega praznika (izvedba
protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku, slavnostna seja občine), ki ga občina praznuje
v mesecu juniju.
3000 - ŽUPAN
04019 – Prireditve društev in drugih izvajalcev
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je na svoji 17. redni seji, dne 27. 09. 2016 sprejel
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni,
športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: pravilnik). Na
podlagi tega smo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v višini 10.000 €, za katera lahko
kandidirajo pravne osebe, navedene v 4. členu omenjenega pravilnika. Pri planiranju sredstev
za leto 2018, smo upoštevali predvideno realizacijo v letu 2017.
S pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za vrednotenje in
razdelitev sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šmarješke in
prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki
pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice.
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni
širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi
pospešujejo kulturne, športne in turistične programe ter promocijo občine.
Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja, socialnih stikov, medgeneracijskega
sodelovanja, športnega udejstvovanja, promocije ter ohranjanje kulturne identitete na območju
občine.
Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko le eden izmed organizatorjev, ki za isto vrsto
aktivnosti lahko pridobi sredstva samo iz enega proračunskega vira občine.
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti
občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
04012 - Pravno zastopanje
Proračunska postavka Pravno zastopanje je planirana na oceni realizacije leta 2017, v višini
10.350 € (pravno zastopanje občine na sodišču, stroški odvetniške pisarne, denacionalizacijski
postopki, sodni izvedenci).
06012 - Tekoče vzdrževanje in zavarovanje opreme ter upravnih prostorov (obratovalni
stroški)
Proračunska postavka 06012 zajema stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov ter
zavarovanje opreme in upravnih prostorov (računalniška oprema, objekti, komunalno omrežje,
digitalni terminal, mrliške vežice, ostala oprema in osnovna sredstva), ki so v lasti Občine
Šmarješke Toplice. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana tudi za morebitne okvare
in potrebne intervencije na opremi in objektih. V letu 2018 smo dodatna sredstva planirali za
ureditev prostora (na naslovu Šmarjeta 66) za izvajanje dejavnosti referenčne ambulante. Prav
tako imamo na tej proračunski postavki namenjena sredstva za storitve varovanja zgradb in
prostorov, stroške električne energije, stroške ogrevanja, stroške komunalnih storitev (voda,
odvoz smeti). Občina je po zakonu dolžna izvajati energetsko knjigovodstvo za javne objekte, ki
so v lasti Občine. Proračunska postavka predstavlja višino 40.400 €.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin
ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:


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



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



0603 Dejavnost občinske uprave.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pridobivanje nepovratnih sredstev razpisov državnega
in evropskega proračuna, pomoč pri reševanju zadev, ki jih izpostavijo občani.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z ostalimi organi občine, izvrševanje zakonskih nalog ter ostale naloge,
ki so predmet doseganja dolgoročnih ciljev.
Naloga občinske uprave so med drugim tudi:


priprava gradiva za seje delovnih teles občinskega sveta in za seje občinskega sveta,



izvrševanje sprejetih občinskih predpisov oziroma vseh veljavnih predpisov,



odprtost in povezovanje občine v širšem prostoru, kar pomeni boljšo prepoznavnost in
promocijo občine,



zagotavljanje ustreznega stanja opreme in prostorov (skrb za redno vzdrževanje), ki
omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za občane,



uspešno koriščenje sredstev iz ustreznih evropskih strukturnih skladov in sredstev
državnega proračuna,



sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva,



podpora nacionalnemu združenju lokalnih skupnosti,



obveščanje javnosti,



in drugo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let. Pri planiranju in izvrševanju se
upoštevajo zakonski predpisi, ki veljajo za področje lokalne skupnosti.
Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o lokalni samoupravi,
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zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,



stanovanjski zakon,



zakon o javnih uslužbencih,



zakon o sistemu plač v javnem sektorju,



zakon o javnih financah.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in
zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč
lokalnim organom in službam,



06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,



06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
(Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
06006 – Delovanje skupnosti in zvez občin
Na proračunski postavki Delovanje skupnosti in zveze občin smo planirali sredstva za plačilo
članarine v Združenje občin Slovenije in v Skupnost občin Slovenije. Članarina vključuje tudi
opravljanje vsakoletnega nadzora nad poslovanjem občine. Združenje občin Slovenije letno
izvaja notranjo revizijo v skladu z letnim in strateškim načrtom, izvajale se bodo svetovalne
naloge s področja poslovanja občine, izobraževanje s področja finančnega poslovanja ter druge
naloge v skladu s potrebami. Sredstva so planirana v višini 5.500 €.
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica,
delovanje regionalne razvojne agencije).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
06019 – CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju (storitve vodenja in
upravljanja pristopa)
Aktivnosti na področju razvoja podeželja bodo tudi v 2018 usmerjene v izvajanje pristopa CLLD
in ostalih razvojnih vsebin na podeželju, in sicer:


vsa tehnična in administrativna opravila povezana s pripravo vlog za vnos v računalniške
aplikacije EKSRP, ESRR,



oblikovanje partnerstev, priprava in izdelava projektnih predlogov v skladu z zahtevano
metodologijo za črpanje sredstev,



vodenje in koordiniranje projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR,
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priprava projektov sodelovanja z ostalimi LAS,



razvoj socialnega podjetništva,



koordinacija med partnerji.

Proračunsko postavko 06019 smo planirali v višini 3.853 €; vodilni partner v projektu je Razvojni
center Novo mesto.
0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske
uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


06039001 Administracija občinske uprave,



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

06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
06007 - Plače delavcev občinske uprave
Plače delavcev občinske uprave so planirane v skladu z zakonom (med drugim smo pri
načrtovanju upoštevali tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ). Pri načrtovanju smo
upoštevali tudi napredovanje javnih uslužbencev (skladno z veljavno zakonodajo). Prav tako so
v skladu z zakonom načrtovani vsi prispevki. V skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, so predvidena povračila
stroškov prehrane in prevoza za zaposlene. Planirano je tudi izplačilo regresa za letni dopust.
Proračunska postavka je za leto 2018 planirana v višini 232.050 €.
06009 - Materialni stroški občinske uprave
Postavka 06009 predstavlja planirana sredstva za kritje materialnih stroškov občinske uprave,
oziroma stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje le-te. Na proračunski postavki 06009
so med drugim zajeti naslednji stroški:


pisarniški material in storitve,



čistilni material in storitve (prostori občine),



tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega sistema,



tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme,



nabava drobnega inventarja,



stroški poštnih storitev,



izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,



stroški seminarjev,



zdravniški pregledi zaposlenih,



telefon, fax,
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računovodske, revizorske in svetovalne storitve,



dnevnice za službena potovanja,



stroški prevoza,



plačilo za delo preko študentskega servisa,



gorivo, pristojbina za registracijo vozil, zavarovalne premije,



ter drugi operativni odhodki.

Odhodki na proračunski postavki 06009 predstavljajo višino 68.580 € in se glede na plan leta
2017 niso povečali.
06017 - Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva
Glavni in dolgoročni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan,
Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: MIR) je sodelovanje inšpektorata in
redarstva ter občin ustanoviteljic pri zagotavljanju višje ravni varnosti skozi preventivno delo.
Eden izmed ciljev je tudi odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestno prometnih predpisov in
kršenje javnega reda in miru. Za uresničevanje cilja so potrebne naslednje aktivnosti:


sodelovanje pri zagotavljanju varnih šolskih poti,



spodbujanje uporabe preventivnih indikatorjev hitrosti, ki kažejo hitrost vožnje,



komunikacija z javnostjo.

Programi inšpektorata in redarstva se izvajajo preko opravljanja zakonskih in drugih nalog.
Za delovanje skupne občinske uprave z Občino Šentjernej, Občino Kostanjevica na Krki in
Občino Škocjan je v proračunu za leto 2018 planiranih 22.607 €.
V splošnem delu proračuna imamo planirane prihodke za sofinanciranje medobčinskega
inšpektorata in redarstva.
Priloga proračuna za leto 2018 je tudi Predlog finančnega načrta za leto 2018, ki ga je pripravila
Občina Šentjernej. V njem so podrobno obrazloženi cilji, strategija in programi. Prav tako so
prikazani doseženi cilji in rezultati za leto 2017 ter razdelitev stroškov za leto 2018.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave:
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
06013 - Nakup opreme
Na proračunski postavki 06013 smo planirali sredstva za nakup strojne računalniške opreme
(vsakoletna potreba po zamenjavi že amortiziranih računalnikov) ter sredstva za nakup
avdiovizualne opreme (tehnična oprema za dvorano v Šmarjeti). Sredstva so planirana tudi za
nakup pisarniškega pohištva, tiskalnika (v primeru okvare), telekomunikacijske opreme (po
potrebi) ter drugih osnovnih sredstev (parni čistilec za službeno vozilo). Nakup se bo realiziral
na podlagi dejanske potrebe tekom proračunskega leta 2018. Sredstva so planirana v višini
12.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0003
NRP: OB206-09-0002
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema
naslednji glavni program:


0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati stalno zadostno pripravljenost občinskih sil za zaščito in reševanje za izvajanje nalog
v primeru večjih nevarnosti in nesreč s programom usposabljanja in opremljanja štabov, enot in
služb civilne zaščite.
Ohranjati potrebni nivo pripravljenosti za vse vrste nesreč na območju občine Šmarješke
Toplice in zagotoviti visoko strokovnost in razporejeno pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot
ter hiter odziv na vse vrste nesreč.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja.
Zagotoviti določen okvir sredstev za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Zagotoviti redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini in sodelovati pri
sofinanciranju Gasilske zveze Novo mesto ter Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.
Zagotoviti del sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki so potrebna za delovanje gasilskih
društev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let. Pri planiranju in izvrševanju se
upoštevajo zakonski predpisi, ki veljajo za področje lokalne skupnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,



zakon o varstvu pred požarom,



zakon o gasilstvu.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za
izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred
požarom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,



07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje
gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih
zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
4000 - OBČINSKA UPRAVA – ENOVITA
07011 - Civilna zaščita
Na proračunski postavki 07011 imamo predvidenih 5.010 €. Predvideva se nabava opreme za
člane ekipe prve pomoči ter drugih potrebnih pripomočkov, izobraževanje oziroma
usposabljanje članov ekipe prve pomoči. Potrebna bo tudi novelacija dokumentov s področja
delovanja civilne zaščite (načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči).
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov,
enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški
dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez,
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).
4000 - OBČINSKA UPRAVA – ENOVITA
07005 – Gasilsko reševalni center
Občina vsako leto sklene pogodbo z Gasilsko reševalnim centrom (v nadaljevanju: GRC). Na
podlagi pogodbe in po načrtih alarmiranja Občine, GRC izvaja naloge operativnega požarnega
varstva ter naloge reševanja v primeru elementarnih nesreč na celotnem teritoriju občine. Poleg
tega GRC nudi tudi možnost izobraževanja ter usposabljanja članov PGD, ki delujejo na
področju občine. GRC lahko izvaja še naloge požarne preventive, za katere se Občina in GRC
posebej dogovorita. V letu 2018 bo občina namenila del sredstev tudi za sofinanciranje investicij
v opremo.
Sredstva na proračunski postavki 07005 so planirana v višini 11.000 €.
07006 – Požarna taksa
Občina s strani Ministrstva za obrambo mesečno prejema sredstva požarne takse (prihodki
splošnega dela proračuna; kto 740), ki jih ima v letu 2018 planirana na proračunski postavki
07006, in sicer v višini 6.000 €.
Sredstva požarnega sklada, ki jih Občina prejeme s strani državnega proračuna, se evidentirajo
na izven bilančnem kontu glavne knjige 990 04 (kot namenska sredstva za namen nabave
gasilskega vozila). O porabi teh sredstev se dogovorijo prostovoljna gasilska društva na nivoju
gasilskega poveljstva občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-11-0005
07007 - Dejavnost gasilskih društev v občini
Na proračunski postavki Dejavnost gasilskih društev v občini smo planirali sredstva za plačilo
zavarovalnih premij za opremo, objekte ter druga osnovna sredstva gasilskih društev. Občina
zavaruje tudi operativne člane prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva smo planirali tudi za
tekoče vzdrževanje opreme (tehnični pregled vozil in drugo) gasilskih društev. Sredstva v višini
35.100 € smo planirali za tekoči transfer štirim prostovoljnim društvom v občini za njihovo
delovanje (namenska poraba). Razdelitev teh sredstev bo opredeljena v Pogodbi o opravljanju
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javne gasilske službe v občini Šmarješke Toplice za leto 2018, ki bo podpisana po sprejemu in
veljavi proračuna za leto 2018. Proračunska postavka 07007 je v proračunu za leto 2018
planirana v višini 40.000 €.
07008 - Dejavnost Gasilske zveze Novo mesto
Sredstva za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto (v nadaljevanju: GZ) so planirana na
proračunski postavki 07008, in sicer v višini 5.000 €. Z GZ je vsako leto sklenjena pogodba, v
kateri se opredeli višina namenskih sredstev, hkrati tudi obveznosti GZ. Občina krije tudi stroške
tekmovanj, ki jih organizira GZ in, pri katerih sodelujejo vsa prostovoljna gasilska društva iz
občine.
07013 – Nakup vozil in drugih osnovnih sredstev PGD
Sredstva v višini 70.000 € smo planirali kot investicijski transfer. Gre za namenska investicijska
transferna sredstva, ki jih bo občina v letu 2018 namenila za sofinanciranje nakupa gasilskega
vozila (PGD Šmarjeta 50.000 € za gasilsko vozilo – cisterno; PGD Orešje 20.000 € za
transporter kombi za prevoz oseb). Sredstva sofinanciranja vozil smo planirali tudi v načrtu
razvojnih programov (obdobje 2018-2019).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-15-0006
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni
program:


0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je doseganje varnosti na območju celotne občine Šmarješke Toplice.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljaje ustrezne prometne varnosti, predvsem na območju šolskih in predšolskih otrok.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Šmarješke Toplice
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o varnosti cestnega prometa,



zakon o policiji,



zakon o lokalni samoupravi.
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


08029001 Prometna varnost,



08029002 Notranja varnost.

08029001 - Prometna varnost
Opis podprograma
Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje
prometne varnosti na prvi šolski dan....).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
V proračunu smo namenili sredstva za prometno varnost: delovanje sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (500 €).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje
glavne programe:


1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,



1103 Splošne storitve v kmetijstvu,



1104 Gozdarstvo,



1105 Ribištvo.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev iz programa, namenjenemu razvoju podeželja.
Zagotavljati podporo kmetijskemu gospodarstvu.
Z ukrepi pospeševanja kmetijskih potencialov ohranjati obdelanost kmetijskih zemljišč.
Izvajanje strategije kmetijstva v občini.
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (urejanje vaških središč).
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kompleksnih subvencij na področju kmetijstva.
Organizacija izobraževalnih tečajev za občane (področje kmetijstva, vinogradništva, živinoreje).
Zagotavljanje sredstev za plačilo rezervacije prostora v zavetišču za živali.
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Vzdrževanje gozdnih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Šmarješke
Toplice
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarješke Toplice
za programsko obdobje 2015-2020
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o kmetijstvu,



zakon o kmetijskih zemljiščih,



zakon o zaščiti živali,



zakon o gozdovih,



zakon o lokalni samoupravi.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,



11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,



11029003 Zemljiške operacije,



11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske
proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
11001 - Podpora kmetijskim gospodarstvom
V tem segmentu smo v proračunu za leto 2018 načrtovali odhodke v višini 16.000 €, in sicer za
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Po
sprejetem proračunu za leto 2018, bo objavljen razpis, na katerega se bodo lahko javili
posamezniki in s tem pridobili sredstva proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-11-0006
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in
javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


11039001 Delovanje služb in javnih zavodov,



11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito
živali.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
11010 - Zavetišča (azil) za živali
Za storitve zavetišča (azil) za živali smo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v
višini 1.500 €. Občina z zavetiščem za živali sklene pogodbo, katere predmet je zagotovitev in
namestitev zapuščenih živali s področja občine Šmarješke Toplice (Zakon o zaščiti živali). S
pogodbo se sredstva namenijo za dnevno oskrbe zdrave ali bolne živali, za delo na terenu ter
ulov zapuščene živali, za stroške prevoza živali.
1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in
druge gozdne infrastrukture.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest bomo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v višini
3.020 €. Sredstva v višini 20 € bodo namenjena za stroške davčnih postopkov (pristojbina za
gozdne ceste, odločba FURS). Ostala sredstva bo Občina namenila za vzdrževanje gozdne
infrastrukture (v skladu z letnim programom del vzdrževanja gozdnih cest in operativnim
programom dela, ki ga izda Zavod za gozdove).
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema
področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema
naslednje glavne programe:


1302 Cestni promet in infrastruktura,



1303 Železniški promet in infrastruktura,



1304 Letalski promet in infrastruktura,



1305 Vodni promet in infrastruktura.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev državnega in evropskega proračuna.
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča uporabnost cest v vseh razmerah in, ki ob
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v
celotno cestno omrežje.
Upravljanje in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, pločnikov, kolesarskih poti.
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (sofinanciranje državnega proračuna).
Ureditev talne signalizacije.
Ureditev javne razsvetljave.
Širokopasovno omrežje Dolenjske.
Projekt Sava Krka bike.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest (zimsko in letno).
Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje lokalnih in državnih cest (sofinanciranje
državnega proračuna).
Nadaljevanje s projekti, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov.
Zagotovitev sredstev za urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Načrt razvojnih programov 2017-2020
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice
Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Šmarješke Toplice
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmarješke Toplice
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
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zakon o javnih cestah,



zakon o varnosti cestnega prometa,



zakon o prevozih v cestnem prometu.

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura 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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,



13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,



13029003 Urejanje cestnega prometa,



13029004 Cestna razsvetljava,



13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,



13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih
cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
13007 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko vzdrževanje)
Na proračunski postavki 13007 smo planirali sredstva v višini 150.000 €.
Sredstva bomo namenili za izvajanje zimske službe na občinskih cestah (pluženje, posipavanje,
priprava zimskih deponij, postavitev količkov) ter izvajanje vseh ostalih potrebnih ukrepov za
zagotavljanje normalne prevoznosti občinskih cest.
13036 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)
Na proračunski postavki 13036 smo planirali sredstva v višini 120.000 €. Namenili jih bomo za
upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest: sanacija manjših poškodb (udarne jame,
bankine), košnja trave ob občinskih cestah, urejanje odvodnjavanja, postavitev prometne
signalizacije. Zagotavljati je potrebno normalno prevoznost po občinskih cestah.
13017 – Stroški nadzora in izvedencev
Na tej proračunski postavki imamo planirana sredstva za plačilo stroškov opravljenega nadzora
nad izvedenimi deli na cestnem omrežju; tudi vzdrževanje javne razsvetljave (4.000 €).
Navezava na proračunske postavke 13007, 13036, 13004, 13010, 13022.
13022 - Urejanje in čiščenje javnih površin
Proračunska postavka 13022 je namenjena urejanju in čiščenju javnih površin. Planirana je v
višini 10.000 € (manjša vzdrževalna dela na javnih površinah, ureditev okolice in druga
potrebna tekoča vzdrževalna dela).
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije)
Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest smo na proračunski postavki 13004 planirali sredstva
v višini 217.300 €. Sredstva bodo namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih
cest, javnih poti ter ostale cestne infrastrukture (glede na dejanske potrebe). Sredstva so
planirana tudi za potrebno investicijsko dokumentacijo in koordinacijo na gradbišču. O predlogih
investicijskega vzdrževanja bo razpravljal tudi Odbor za razvoj. Izvajalec, ki bo izbran v skladu z
Zakonom o javnem naročanju, je dolžan dela izvesti v skladu s projektno tehnično
dokumentacijo, s tehničnim poročilom, z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet
pogodbe ter napotili naročnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0007
13033 – LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)
V proračunu za leto 2018 imamo za omenjeno investicijo planirano plačilo pogodbenega
zadržka za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI za celotno komunalno ureditev trase);
sredstva so planirana tudi za izdelavo investicijske dokumentacije. Sama investicija (gradnja) je
vključena v Načrt razvojnih programov po letu 2019. Vrednost proračunske postavke je
planirana v višini 12.725 €.
Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi je najpomembnejši izboljšati splošne
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:


odpraviti poškodbe prometne infrastrukture,



izboljšati funkcionalnost oziroma prevoznost LC Obrh – Žaloviče,



izboljšati prometno varnost (rekonstrukcija ceste, hodnik za pešce, javna razsvetljava),



izboljšati pogoje za pešce in kolesarje,



izboljšati infrastrukturno urejenost občine ter



izboljšati infrastrukturne pogoje za razvoj turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0003
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13034 – LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)
Namen investicije je izboljšati bivalno okolje v naseljih Družinska vas (zgornja), Sela in Bela
Cerkev.
Razlogi za investicijsko namero so med drugim tudi:


odpraviti poškodbe prometne infrastrukture,



izboljšati funkcionalnost oziroma prevoznost LC Družinska vas – Bela Cerkev,



izboljšati prometno varnost (rekonstrukcija ceste, hodnik za pešce, javna razsvetljava),



izboljšati pogoje za pešce in kolesarje,



izboljšati infrastrukturno urejenost občine,



izboljšati infrastrukturne pogoje za razvoj turizma,



omogočiti, da se bodo lahko v prihodnje na kanalizacijo priključili tudi objekti ob LC 295372, in sicer v Beli Cerkvi,



izboljšati trajno, vzdržno, ekonomično in varno vodooskrbo,



izboljšati požarno varnost in drugo.

V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI za izgradnjo pločnika; celotna komunalna
infrastruktura na predmetni trasi se bo izvajala v sklopu Hidravličnih izboljšav). Projekt je
uvrščen v načrt razvojnih programov po letu 2019 (obrazložitev investicije v NRP). V proračunu
za leto 2018 imamo predvidena sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije
ter za stroške notarjev in geodetskih storitev ter pobiranja služnosti. Sredstva so planirana tudi
za nakup zemljišč. Proračunska postavka je predvidena v višini 105.094 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0004
13037 – Projekt Sava Krka bike
Občina Šmarješke Toplice je z ostalimi dolenjskimi in posavskimi občinami pristopila k pripravi
projektne dokumentacije za daljinsko kolesarsko povezavo ob reki Krki in Savi. Projekt za
dolenjske občine vodi Razvojni center Novo mesto, za posavske občine pa Razvojna agencija
Krško. Namera projekta je zgraditi daljinsko kolesarsko pot skozi Slovenijo in (povezava z
Republiko Hrvaško) kolesarske povezave znotraj občin in med posameznimi občinami. Namen
je pripraviti skupen projekt za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov in črpanje
nepovratnih evropskih sredstev za samo izvedbo. V proračunu za leto 2018 imamo planirana
sredstva v višini 13.000 € (priprava projekta; pogodbena obveznost).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0056
13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa: 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.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
13009 - Banka prometnih podatkov
Za urejanje (obnovo) prometnih podatkov na cestnem področju smo planirali sredstva v višini
400 €.
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13010 - Prometni tokovi JR (tokovina)
Za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje) ter plačilo električne energije (javna
razsvetljava, polnilnice za električna vozila) smo načrtovali sredstva v višini 45.000 €. Sredstva
v višini 10.000 € so na tej proračunski postavki planirana tudi za investicijsko vzdrževanje javne
razsvetljave (predlog investicijskega vzdrževanja bo obravnavan na Odboru za razvoj).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0008
13012 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi
Občina Šmarješke Toplice želi zagotoviti parkirna mesta v Beli Cerkvi za potrebe parkiranja
turistov in obiskovalcev Hiše žive dediščine.
V ta namen je bila na predmetnem območju porušena obstoječa stanovanjska hiša, nato pa se
je pričela izgradnja asfaltiranega parkirišča, tudi za invalide ter kolesa in motorje. Zaradi
zagotovitve kakovostnega dostopa do parkirišča z javne ceste, se med parkiriščem in lokalno
cesto LC 295361 Bela Cerkev rekonstruira še odsek nekategorizirane javne poti. Pri tem se
ohranjajo obstoječi dovozi oziroma dostopi na sosednja zemljišča.
Na parkirišču bo urejeno odvodnjavanje padavinskih voda in razsvetljava parkirišča, ob robu
parkirišča pa je predvideno še nekaj zatravljenih površin ter zasaditev z drevesno vegetacijo. Za
premostitev višinskih razlik je predvidena tudi gradnja podpornih zidov. Na parkirišču se na
podporne zidove, zaradi varnosti, namesti ograja.
Sredstva na proračunski postavki 13012 so v proračunu za leto 2018 planirana v višini 95.725 €
(geodetske storitve, pravne storitve, investicijski nadzor, varnost pri delu, novogradnja).
V načrtu razvojnih programov celotna vrednost projekta predstavlja vrednost 224.633 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-15-0002
13023 - Avtobusna postajališča
V letu 2018 je predvidena obnova in vzdrževanje že obstoječih avtobusnih postajališč.
Proračunska postavka je planirana v višini 3.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0004
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na državnih cestah.
4000 - OBČINSKA UPRAVA – ENOVITA
13013 – Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice (HP, KP)
Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce ter
dvosmerne kolesarske poti.
Investicija je razdeljena na dve fazi, od katerih je bila prva zaključena v letu 2017.
V letu 2018 se prične aktivno izvajati izgradnja drugega dela oziroma druga faza. Zato imamo v
proračuna za leto 2018 predvidena sredstva za geodetske storitve, stroške notarjev, investicijski
nadzor in nadaljevanje izgradnje (cesta, kolesarska pot, hodnik za pešce). Sredstva na
proračunski postavki 13013 so planirana v višini 246.610 €.

45

Sočasno se bo izvajala gradnja vodovoda Šmarjeta – Šmarješke Toplice, ki je planirana na
proračunski postavki 16044.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0011
13031 – Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo –
Gorenja Gomila)
Namen investicije je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v Družinski
vasi.
Obnova ceste in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na
obravnavanem odseku je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce ni v celotnem
delu naselja oziroma so le ti že dotrajani. Med drugim so razlogi za investicijsko namero sledeči:


izboljšati funkcionalnost oziroma prevoznost obravnavanega odseka ceste,




odpraviti poškodbe prometne infrastrukture,
izboljšati prometno varnost,



izboljšati pogoje za pešce in kolesarje,



izboljšati infrastrukturno urejenost občine.

Ker gre za državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z DRSC, v skladu z njimi načrtovati
izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje. Sredstva v proračunu za leto 2018 imamo planirana za
geodetske storitve, morebitne odškodnine, pobiranje služnosti, stroške notarjev ter plačila
dokumentacije in drugih storitev (20.000 €).
Država bo sodelovala pri izgradnji pločnika in obnovi ceste, občina pa bo zagotovila sredstva za
ureditev avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, TK prestavitve, kanalizacije in vodovoda.
Sama izgradnja in ostali stroški investicije so predvideni v Načrtu razvojnih programov. Sočasno
z rekonstrukcijo ceste, se bo uredila tudi kanalizacija in vodovodno omrežje (proračunski
postavki 15022 in 16056, ki sta planirani v NRP pod projektom OB206-08-0054).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0054
13046 – Izgradnja pločnika ob državni cesti R3-667/1385
Izgradnja in ostali stroški investicije/projekta so predvideni v Načrtu razvojnih programov, na
projektu OB206-16-0003, obdobje 2017-2019. Celotna vrednost projekta predstavlja višino
133.433 €.
Občina je s strani občanov prejela več pozivov po ureditvi podaljšanja pločnika v naselju
Šmarjeta (na desni strani državne ceste R3 667/1385) in v naselju Zbure (na desni strani
državne ceste R3 667/1385).
V naselju Šmarjeta se bo z dograditvijo pločnika povezalo avtobusno postajališče z upravnim
središčem v Šmarjeti, da ob njegovi uporabi ne bo potrebno prečkati državne ceste. Prav tako
je potrebno v naselju Zbure dograditi del pločnika zato, da se del naselja varno naveže na pot.
Občina je pristopila k izdelavi projektne naloge in izvedbenega načrta za dograditev pločnika v
omenjenih naseljih:


izdelava projektne naloge s potrditvijo na DRSI,



izdelava geodetskega načrta,



izdelava načrta pločnika z odvodnjavanjem ceste,



izdelava načrta cestne razsvetljave,
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izdelava varnostnega načrta,



izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Sredstva v proračunu za leto 2018 so planirana v višini 75.953€. Namenjena bodo za izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, za izvedbo javnega naročila, za odkup zemljišča,
izgradnjo, varnost pri delu in nadzor. Potrebna bo tudi izvedba predhodnih arheoloških
raziskav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-16-0003
13047 – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Zbure
V proračunu za leto 2018 imamo planirana sredstva za ureditev regionalne kolesarske
povezave Občine Novo mesto in Občine Šmarješke Toplice.
V sklopu omenjenega projekta bo Občina skupaj z Mestno občino Novo mesto pristopila k
izdelavi investicijske in projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave, predvideno
za sofinanciranje izgradnje z nepovratnimi finančnimi sredstvi.
Sredstva so planirana v višini 51.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-17-0003
14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:


1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,



1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,



1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna.
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
S pospeševanjem domače obrti, malega gospodarstva ter podjetništva in turizma krepiti
gospodarsko moč občine.
Vlaganje v turistično infrastrukturo.
Izdelava strategije na področju gospodarstva.
Promocija občine Šmarješke Toplice preko društev in drugih turističnih organizacij.
Uspešna promocija Hiše žive dediščine.
Turistični produkt Klevevž.
Muzej vode.
Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju.
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Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje s projekti, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov.
Sodelovanje občine z Razvojnim centrom Novo mesto, ki opravlja naloge spodbujanja
podjetništva na Dolenjskem.
Promocija občine.
Ureditev turistično storitvene gospodarske cone v Dolenjem Kronovem.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti
Strategija razvoja turizma v občini Šmarješke Toplice
Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o razvoju malega gospodarstva,



zakon o spodbujanju razvoja turizma,



zakon o lokalni samoupravi.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov,
poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega
gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
14002- Izvajanje garancijske sheme za Dolenjsko
Proračunska postavka je planirana v višini 2.300 €.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za
Dolenjsko, in sicer stroškov, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro,
podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnim zavodom, društvom, zadrugam, socialnim
podjetjem in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo v regiji JV Slovenija. Sem
spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter morebitna obvestila o zaprtju razpisa v
Uradnem listu, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno
spremljanje projekta, stroški dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč
pri pripravi vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi iz zapiranju finančne konstrukcije,
priprava predlogov za obravnavo na garancijskem odboru, koordinacija z bankami, urejanje
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zavarovanj za dane garancije, kontrole investicij na terenu, stroški strokovnega izobraževanja),
stroški organizacije in delovanja odborov, poslovni in materialni stroški v zvezi z izvajanjem
GSD (amortizacija opreme, stroški promocije razpisa, poštni stroški in ostali materialni stroški),
priprava in priglasitev sheme po »De minimis«. Namen projekta je spodbujanje razvoja
podjetništva v regiji in ustvarjanje novih delovnih mest.
14003 - Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja
regionalnega razvoja (21. člen ZSRR-1); 5.040 €.
Kot regionalna razvojna agencije regije JV Slovenija izvajamo splošne razvojne naloge, skladno
z Zakonom o sladnem regionalnem razvoju. Predvidene aktivnosti v naslednjem letu so:


spremljanje in vrednotenje RRP JV Slovenije 2014 – 2020 in regijskih projektov v regiji,



priprava in spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije,



sodelovanje in tehnično administrativna podpora pri delovanju razvojnega sveta regije,
sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,



obveščanje in splošno svetovanje,



spremljanje projektnih idej ter usmerjanje in koordiniranje razvojnih partnerjev v regiji pri
oblikovanju regijskih razvojnih projektov,



prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja.

14007 – Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in bodočih podjetnikov
Program spodbujanje razvoja podjetništva v dolenjskih občinah omogoča dostop do znanja in
posredovanja novosti na področjih, ki so pomembna zlasti za poslovanje mikro in majhnih
podjetij, podjetnikov začetnikov oziroma potencialnih podjetnikov. Razvojni center Novo mesto
preko programa organizira različne oblike izobraževanj, delavnic, dogodkov in spodbud.
Program, v katere se bo vključilo čim večje število občin, bo obsegal:


izvajanje podjetniških krožkov in dejavnosti za podjetnike začetnike (startup vikend, vikend
programiranja, poletna šola podjetništva ipd.),



dvodnevni kampi v naravi,



natečaj najpodjetniška ideja v sodelovanju z realnimi problematikami občine – izzivi podjetij,



sodelovanje s šolami – predavanja o podjetništvu, canvas model,



organizacija podjetniških večerov po krajih (»speed dating«, okrogle mize, prenos dobrih
praks, mreženje podjetnikov s povabljenimi strokovnjaki),



podjetniški večeri,



razpis za sofinanciranje strokovnih in računalniških izobraževanj za podjetja, ki niso
starejša od dveh let,



organizacija seminarjev za mlada, začetna podjetja.

Občina bo v ta namen planirana sredstva v višini 1.920 €.
14029 – Dogovor za razvoj regij
Dogovor za razvoj regije je eden ključnih instrumentov regionalne politike, s katerimi se
uresničuje RRP. Povezan je s sektorskimi politikami in proračuni občin ter predstavlja
dvostranski izvedbeni akt, s katerimi se uresničuje RRP tako, da se določijo ključni regijski in
sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir in doseganje razvojne specializacije razvojne
regije ter viri financiranja. Razvojni center Novo mesto izvede vse aktivnosti v zvezi s pripravo in
spremljanjem izvajanja dogovora, ki mora biti skladen državnim programom razvojnih prioritet in
investicij. Sredstva na proračunski postavki 14029 so planirana v višini 1.190 €.
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14031 – Koordinacija regijskih projektov
V programskem obdobju 2014 – 2020 se morajo občine za pridobitev evropskih sredstev in
drugih razpoložljivih sredstev povezovati in imeti pripravljene projekte s poudarkom na tim.
»mehkih vsebinah«. Zato bo Razvojni center poleg aktivnosti v sklopu splošnih razvojnih nalog
povezoval občine ter druge partnerje v okolju pri oblikovanju konzorcijev in projektnih predlogov,
ki bi lahko kandidirali na različne vire sredstev za realizacijo projektov (tudi drugi viri poleg
sredstev kohezijske politike). Aktivnosti bodo prilagajali potrebam okolja in možnostim
financiranja ter razpisom. Pospeševali bodo tudi nastajanje in oblikovanje konzorcijev javno
zasebnega partnerstva in se aktivno vključevali v razvoj in realizacijo projektnih partnerstev. V
novem programskem obdobju je pomembno tudi pospeševanje razvojnih partnerstev s
celostnim pristopom na geografskih območjih in uresničevanje partnerskega pristopa na
nacionalni ravni.
Sredstva na proračunski postavki 14031 so planirana v višini 720 €.
14030 – ETM – Evropski teden mobilnosti
Evropski teden mobilnosti je priložnost občinam za sklepanje partnerstev ter uvajanje širokega
nabora dejavnosti, ki pospešijo pobude za trajnostno mobilnost oziroma možnosti, ko lahko:


ozaveščajo o škodi, ki jo sedanji trendi mobilnosti povzročajo okolju in kakovosti življenja,



sodelujejo v vseevropski kampanji, občutijo skupni cilj ter skupno identiteto z drugimi mesti,
poudarijo lokalno zavzetost za politiko trajnostnih načinov potovanj v občini ter



uvedejo nove politike in trajne ukrepe.

Trenutno je v projekt vključenih že 11 občin iz regije JV Slovenija, zaradi doseganja celovite
pametne in trajnostne mobilnosti pa je pomembno vključevanje čim večjega števila občin.
Sredstva občin bodo namenjena promociji, razvoju in koordinaciji projekta. Občine skozi celo
leto izvajajo aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, v času evropskega tedna mobilnosti,
pa je vse skupaj medijsko bolj podprto in predstavljeno širši javnosti.
Sredstva na proračunski postavki 14030 so planirana v višini 610 €.
14034 – Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov
Aktivnosti vstopne točke VEM bodo usmerjene v:


posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljnih skupin,



izvajanje osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja,



izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic,



izvajanje celostnih obravnav potencialnih podjetnikov – aktivnosti od razvoja in presoje
podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja,



izvajanje mobilne vstopne točke vem,



izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (evem),



evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za
odpravo,



povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju (podjetji, občinami, šolami,
ostalimi institucijami in subjekti podpornega okolja za podjetništvo).

Nadgradnja obstoječih aktivnosti:


uvedba krajših informativnih delavnic, ki jih bomo izvajali na 1-2 meseca (npr. Kako do
ideje? Kako odpreti podjetje? Legalne oblike opravljanja dela…) oziroma 2-3 krat letno (npr.
Aktualne podjetniške spodbude….).
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Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, so potencialni podjetniki, mladi,
študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev ter drugi
zainteresirani.
Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 1.002 €.
14036 – Razvoj podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator Podbreznik
Program se bo izvedel preko različnih aktivnosti, in sicer:


subvencioniranje najema v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik (pisarne, coworking
prostori, sejne sobe),



izvedba programov za spodbujanje podjetništva med mladimi in ostalimi potencialnimi
podjetniki (mentorski programi),



izvajanje delavnic za preverjanje poslovnih idej,



pomoč pri pripravi poslovnih načrtov,



pomoč pri zagotavljanju finančnih virov in drugih oblik pomoči za realizacijo poslovnih
načrtov članov,



oblikovanje mreže svetovalcev in subvencioniranje individualnih svetovanj za področja, kjer
podjetja potrebujejo strokovna znanja (npr. internacionalizacija, marketing, intelektualna
lastnina), idr.

Sredstva na proračunski postavki so planirana v višini 1.600 €.
14037 – Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
Območje načrtovane TSGC Dolenje Kronovo zajema območje kmetijskih površin med dvema
prometnicama – avtocesto Novo Mesto – Zagreb in regionalno cesto Kronovo – Dolenje
Kronovo. Območje urejanja leži v neposredni bližini, zahodno oziroma jugozahodno od naselja
Dolenje Kronovo. Lokacija je vpeta med prometne koridorje in sicer avtocesto na zahodni strani,
avtocestni priključek na jugozahodni strani, krožno križišče na jugu in regionalno cesto z
avtobusno postajo na vzhodni strani. Teren v enakomernem naklonu narašča proti zahodu.
Območje urejanja obsega zemljišča v obsegu cca. 10,3 ha. Vanj so zajeta zemljišča, ki so v
OPN - u znotraj OPPN - a v urbanističnem načrtu Dolenje Kronovo, razvrščena v območje
centralnih dejavnosti (CU – severni del) in v območje proizvodnih dejavnosti (IG – osrednji in
južni del).
Severni del cone se nameni turistično storitvenim dejavnostim, ki služijo tudi jedru naselja
Dolenje Kronovo ter parkovno urejenemu prostoru za avtodome, parku in otroškemu igrišču.
Južni del cone je vzdolž regionalne ceste namenjen predvsem terciarnim dejavnostim in
storitvam, proti avtocesti pa logistiki, transportu ter obrtnim in proizvodnim dejavnostim.
Občina ima v letu 2018 v proračunu planiranih 100.000 €, ki jih bo namenila za geodetske
storitve, parcelacijo, izdelavo postopka komasacije, izdelavo projektne in investicijske
dokumentacije.
V sklopu projektne dokumentacije je potrebno izdelati:


PGD in PZI prometnih površin v OPPN Kronovo z ustreznim priključevanjem na regionalno
cesto,



PGD in PZI elektro omrežja, TP in TK omrežja,



PGD in PZI vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter cestne razsvetljave,



načrt zaščite plinovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke


NRP: OB206-09-0008
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


14039001 Promocija občine,



14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039001 - Promocija občine
Opis podprograma
Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter
druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
14005 – Promocija občine in promocijske prireditve
Na proračunski postavki 14005 smo planirali sredstva v višini 17.500 € za promocijo občine:
promocijski material, sodelovanje na sejmih, tiskanje zloženk, predstavitev občine, društev ter
druge promocijske aktivnosti. Promocijo občine, kulturnih znamenitosti, dediščine in društev
smo združili na eno proračunsko postavko.
14028 – Knjiga o Šmarjeških Toplicah
Predvideva se izdaja knjige o zgodovini naselja Šmarješke Toplice, zdravilišča in njenih
prebivalcih. Pri samem financiranju bodo sodelovale tudi Terme Krka d.o.o.. Občina ima na
proračunski postavki 14028 planirana sredstva v višini 10.000 €.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri),
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki
in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za
prevoz oseb.
4000 - OBČINSKA UPRAVA – ENOVITA
14008 - Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma
Sredstva v višini 10.000 € bomo razdelili na podlagi razpisa na področju turizma. Tako kot
vsako leto bomo sofinancirali programe in projekte društev, ki delujejo na področju turizma.
14010 - Sofinanciranje TIC - a
Za samo delovanje TIC - a smo v proračunu za leto 2018 planirali 12.180 € (tekoče in projektno
delo na področju turizma, najemnina za prostor, tekoči materialni stroški, študentsko delo).
14011 - Turistična infrastruktura
Sredstva bomo v letu 2018 namenili za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture ter za
postavitev nove infrastrukture ob občinskih cestah (v skladu z dejanskimi potrebami tekom
proračunskega leta 2018). Proračunska postavka je planirana v višini 6.000 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-11-0003
14012 – Tematska pot – vir življenjske energije
Sredstva smo v proračunu planirali za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev turističnih
točk v sklopu tematske poti ter centra nordijske hoje in kolesarstva (prijava na razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev). Proračunska postavka je predvidena v višini 20.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-10-0010
14013 - Turistični vlak
Za promocijo in razvoj turizma bomo kot stroške oglaševalskih storitev namenili turističnemu
vlaku sredstva v višini 900 €.
14032 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Projekt se je s 01. 01. 2017 prenesel 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 nudenja 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.
V proračunu za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 1.500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-14-0006
14033 – Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov
Proračunska postavka je predvidena v višini 15.078 €.
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
ponudnikov Dolenjske. Skupaj z Razvojnim centrom in drugimi občinami bomo nadaljevali z
intenzivno promocijo na spletu, izvajali delavnice za turistične ponudnike, nastopali na tujih
sejmih in prireditvah, izvedli ponatis kataloga z novimi ponudniki, skupaj s turističnimi
agencijami razvijali turistične pakete, okrepili trženjske aktivnosti na info točki v Ljubljani.
Vključevali se bomo tudi v vsebine turističnih krožkov po dolenjskih osnovnih in srednjih šolah.
14038 – Turistični kompleks Klevevž
Proračunska postavka je predvidena v višini 1.000 €.
Sredstva so namenjena za oglaševanje oziroma tisk letakov za iskanje bodočega investitorja, ki
bo postavil projekt visokokakovostnega turizma v Klevevžu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke


NRP: OB206-16-0002
14040 – Nordijska hoja na podeželju
V sodelovanju s Termami Šmarješke Toplice, Turističnim društvom Šmarješke Toplice, Športno
turističnim društvom Bela Cerkev in ostalimi zainteresiranimi je namen celostno urediti nordijske
poti na območju občine in jih smiselno tematsko dopolniti z vsebino (npr. Škratova pot iz
Šmarjeških Toplic v Belo Cerkev, Arheološka pot iz Bele Cerkve na Vinji vrh).

53

V sklopu projekta se bo:


trasiralo nordijske poti v zemljevid,



uredilo označbe na terenu,



postavilo info table na določenih lokacijah,



organiziralo tematske pohode,



izdalo zemljevid nordijskih poti,



organiziralo tečaje vodenja za lokalne turistične vodiče,



uredilo točke v sklopu že obstoječe idejne zasnove za tematsko pot (tam kjer nam to OPN
dopušča),



vzporedno s trasiranjem nordijskih poti se bo preučilo tudi možnost trasiranja krajših
kolesarskih poti znotraj območja občine.

V načrtu razvojnih programov smo že z rebalansom proračuna 2017 uskladili vire financiranja
celotnega projekta. Prikazani so deleži vseh partnerjev, ki bodo pri realizaciji projekta
sodelovali; tako je celotna vrednost projekta prikazana v višini 52.847 €. V posebnem delu
proračunu smo na proračunski postavki 14040 planirali le vložek občine (7.917 €) in nepovratna
sredstva, do katerih smo upravičeni s sklepom, ki ga je izdala Lokalna akcijska skupina DBK
(16.941 €). Proračunska postavka torej predstavlja vrednost 24.858 €.
V letu 2019 bo občina za omenjen projekt namenila 863 € lastnih sredstev in 2.306 € sredstev
evropskega proračuna, kar je razvidno tudi v načrtu razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-16-0006
14041 – Strategija turizma
V rebalans proračuna 2017 smo umestili novo proračunsko postavko 14041 Strategija turizma.
Občina Šmarješke Toplice je leta 2008 sprejela »Strategijo razvoja turizma v Občini Šmarješke
Toplice«. Strategija potrebuje novelacijo, ki bo vključila analizo razvoja turizma v občini v letih
po sprejetju le-te in nove načrte občine ter pričakovanja deležnikov turizma v občini. Novelacija
dokumenta se bo obravnavala na občinskem svetu. Po sprejemu strategije bomo poravnali
strošek izdelave le-te. Proračunska postavka je v proračunu planirana v višini 10.000 €.
14042 – Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju
Center kolesarstva in nordijske hoje (v nadaljevanju CKN) se načrtuje v Šmarjeških Toplicah,
kot prvi paviljonski objekt (novozgrajeni objekt) ob vhodu v Šmarješke Toplice, v neposredni
bližini Prinovca. V tem centru bo deloval turistično informacijski center oziroma osrednja info
točka. V centru si bo mogoče izposoditi kolesa, palice za nordijsko hojo, se ob koncu tedna
udeležili vodenih kolesarskih izletov po trasirani poti Sava-Krka bike. V centru bo deloval manjši
gostinski lokal, kjer bo ponujena tudi možnost za organizacijo raznih predstavitev, predavanj in
delavnic. Projekt je zasnovan kot nadgradnja in II. faza projekta Nordijska hoja na podeželju, ki
ga bomo v letih 2018 in 2019 izvedli preko CLLD. V proračunu za leto 2018 imamo predvidena
sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije (22.000 €).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-17-0004
14043 – Muzej vode
Občina predvideva (skupaj s Komunalo Novo mesto) obnovo zapuščene stavbe, ki je v lasti
Komunale in stoji v neposredni bližini vodarne Jezero. Namen je vzpostaviti muzej vode
(muzejska razstava oziroma postavitev o zgodovini vodarne Jezero, o vseh pojavnih oblikah
vode, predstavitev kroženja vode v naravi in izobraževalnih vsebina na temo vode) in
sprejemne pisarne v pritličju; v prvem nadstropju pa vzpostaviti učilnice za kemične poizkuse in
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opravljanje raznih meritev v izobraževalne namene. Osrednji namen ureditve objekta je uvedba
izobraževalnega procesa, saj se bo z vsebino muzeja seznanilo predvsem otroke dolenjskih in
drugih osnovnih ter srednjih šol. Muzej bo namenjen tudi ostalim obiskovalcev oziroma turistom.
V proračunu za leto 2018 imamo predvidena sredstva za projektno in investicijsko
dokumentacijo (12.000 €), s katero bo imela občina možnost prijave na razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev (CLLD)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-17-0005

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za
izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 15 - VAROVANJE
naslednje glavne programe:

OKOLJA

IN



1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,



1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,



1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,



1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

NARAVNE

DEDIŠČINE

zajema

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna.
Učinkovit sistem odlaganja komunalnih in drugih odpadkov, čiščenje komunalne odpadne vode
in padavinskih voda na območju občine Šmarješke Toplice.
Izgradnja zbirno reciklažnega centra.
Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje infrastrukture.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vseh aglomeracijah občine.
Projekt Aqua Ludos.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje s projekti, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov.
Zbiranje in ravnanje z odpadki.
Kanalizacija v naselju Dolenje Kronovo.
Kanalizacija v naselju Vinica.
Kanalizacija Šmarjeta – Šmarješke Toplice.
Kanalizacija v naselju Žaloviče.
Projekt Aqua Ludos.
Male čistilne naprave – subvencije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
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Pogodbene obveznosti
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav
Sklep o zaračunanih cenah in subvencijah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini
Šmarješke Toplice
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju občine Šmarješke Toplice
Plan podjetja Komunala Novo mesto
Plan podjetja CeROD Novo mesto
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o varstvu okolja,



zakon o gospodarskih javnih službah,



zakon o vodah,



zakon o ohranjanju narave.

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
Opis glavnega programa
Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje
sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
Opis podprograma
Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva
okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave
društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o
varstvu okolja in ohranjanju narave.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
15039 – Pešbus (aktivnosti evropskega tedna mobilnosti)
Občina Šmarješke Toplice je v sodelovanju z Osnovno šolo Šmarjeta pripravila projekt
»pešbus«, ki smo ga prijavili na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor.
Pešbus je skupina šolskih otrok, ki gredo v šolo in/ali iz šole skupaj peš, po vnaprej določeni
poti in ob dogovorjenem času, v spremstvu odraslih. Pešbusu se otroci pridružijo ali ga
zapustijo na dogovorjenih točkah – postajah. Pri vodenju pešbusa sodelujejo prostovoljci, kar je
lahko odlična priložnost za medgeneracijsko povezovanje vseh starostnih skupin iz lokalnega
okolja s šolo. Pri vsem tem je aktivna pot v šolo pomembna za zdravje, samostojnost in socialni
razvoj otrok; za populacijo osnovnošolskih otrok je izrednega pomena tudi to, da pridobijo dobre
navade na področju trajnostne mobilnosti.
Za pripravo pešbusa je potrebno izvesti nekaj pripravljalnih aktivnosti, saj pri najmlajših
udeležencih v prometu prihoda v šolo ne moremo prepustiti naključju. Za ta namen smo v
proračunu planirani sredstva v višini 3.203 €. Nepovratna sredstva državnega proračuna so
planirana v splošnem delu proračuna.
Opomba: elektronsko sporočilo z dne 26. 10. 2017, ob 9:37 (Ministrstvo za finance, ga. Repar).
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,



15029002 Ravnanje z odpadno vodo,



15029003 Izboljšanje stanja okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke,
sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine
(rente) za komunalno deponijo.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
15002 – Nakup posod za odpadke
V proračunu za leto 2018 imamo predviden nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov in
ureditev prevzemnih mest v višini 2.500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0014
15006 – Infrastruktura JP CeROD
Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, ki jo imamo vse
občine podpisane s podjetjem CeROD, smo v proračun uvrstili sredstva v višini 2.297 € za
investicije v infrastrukturo (poslovni plan).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0015
15018 – CeRod II (izgradnja)
Gre za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CeROD. Na Občino
Šmarješke Toplice, ki je družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije. Prav tako
so družbenice dolžne plačevati nadzor nad opravljenim delom in sorazmerni del stroškov za
obveščanje javnosti. Celotna proračunska postavka predstavlja višino 2.055 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0013
15016 – MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske
MBO- mehansko biološka obdelava (Leskovec)
Občine soinvestitorice bodo pristopile k sklenitvi pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta
mehansko biološke obdelave odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske. Na
Občino Šmarješke Toplice, ki je družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije, kar
za leto 2018 predstavlja vrednost 74.799 €. Preostali del finančnih sredstev je vključen v načrt
razvojnih programov v letu 2019 (127.768 €).
Celotna vrednost investicije je ocenjena v skupni vrednosti 5.500.000 € (sofinanciranje občin).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-15-0003
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
15001 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture
Za intervencije in investicije na področju kanalizacije smo na proračunski postavki 15001
namenili sredstva v višini 28.490 € (zagotavljanje sredstev za intervencijsko in investicijsko
vzdrževanje v skladu z 12. členom pogodbe o poslovnem najemu, merilec pretoka pri čistilni
napravi Šmarješke Toplice, sanacija kanalizacije pred in na iztoku čistilne naprave, sanacija
pokrova v Gorenji vasi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
15020 – Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac 2. faza
Sredstva bomo namenili za izdelavo investicijske dokumentacije oziroma uskladitev s projektno
dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic (2.000 €).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0009
15021 – Kanalizacija Dolenje Kronovo
V naselju Dolenje Kronovo in spodnjem delu naselja Družinska vas je v načrtu izgradnja
javnega kanalizacijskega sistema s povezovalnim kanalom. Nanj se bodo priključili ostali manjši
kanali in objekti, ki so v neposredni bližini. V proračunu za leto 2018 imamo predvidena
sredstva v višini 28.190 € za izdelavo projektne (PGD, PZI), stroške geodetskih storitev ter
druge operativne odhodke.
Razlogi za investicijsko namero so med drugim:


omogočiti objektom v južnem delu Družinske vasi, da odpadne vode odvajajo v
kanalizacijo,



omogočiti, da se bodo lahko v prihodnje na kanalizacijo priključili tudi objekti obrtne cone
Dolenje Kronovo, naselij Dolenje Kronovo in Bela Cerkev ter stanovanjski objekti Spodnje
Družinske vasi preko avtoceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0053
15030 – Kanalizacija Šmarjeta – Šmarješke Toplice
Izgradnja kanalizacije Šmarjeta – Šmarješke Toplice je potekala sočasno z rekonstrukcijo ceste
in izgradnjo hodnika za pešce ter kolesarske poti na omenjeni trasi (10.000 €). Sredstva so
planirana za plačilo obveznosti 1. faze.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0011
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15023 – Kanalizacija v naselju Vinica
Namen investicije je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v naselju
Vinica.
Skozi naselje Vinica je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja
združita v enega in zaključita z rastlinsko čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo manjši
kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo.
V letu 2018 imamo v proračunu planirana sredstva (21.000 €). Sredstva so planirana za stroške
notarskih storitev, geodetskih storitev, pridobivanja služnosti, morebitne odškodnine ter za
izdelavo projektne dokumentacije. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0055
15029 - Kanalizacija in čistilna naprava (subvencija)
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) bomo za
subvencije na področju kanalizacije in čistilne naprave namenili sredstva v višini 40.000 €
(subvencije cen komunalnih storitev).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0022
15032 – Kanalizacijski sistemi Žaloviče
Namen investicije je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v naselju
Žaloviče in omogočiti trajnostni razvoj.
Cilj investicije je novogradnja in obnova komunalne opreme, ki obsega:


izgradnjo kanalizacijskega omrežja,



izgradnja črpališča,



izgradnja čistilne naprave z dvema nadzemnima enotama,



izgradnja sekundarnega vodovodnega voda do objekta Žaloviče,



izgradnja javne razsvetljave,



preplastitev voziščne konstrukcije,



posodobitev TK omrežja.

V letu 2018 imamo v proračunu planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije
(pogodbeni zadržek) za ureditev aglomeracije (celotna komunalna infrastruktura) ter za izdelavo
investicijske dokumentacije. Sredstva so planirana tudi za geodetske storitve, notarske storitve,
nakup zemljišč ter za stroške pridobivanja služnosti. V letu 2018 bomo pričeli z izgradnjo, s
katero bomo nadaljevali v letu 2019. Proračunska postavka je planirana v višini 124.247 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0014
15026 – Kanalizacijski sistem Šmarjeta
Aglomeracija Šmarjeta zajema naselje Šmarjeta, Gorenjo vas pri Šmarjeti in Strelac. Del
kanalizacijskega omrežja v omenjeni aglomeracijo smo že uredili (kanalizacija v naselju Gorenja
vas pri Šmarjeti in naselju Strelac). V naselju Šmarjeta je potrebno obnoviti še javno
kanalizacijo (sedaj dotrajani mešani kanalizacijski sistem je potrebno izvesti ločeno za fekalno
in meteorno kanalizacijo), katera je z izgradnjo ceste Šmarjeta-Šmarješke Toplice povezana s
čistilno napravo Šmarješke Toplice.
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Za obnovo kanalizacijskega sistema in ostalih komunalnih vodov v naselju Šmarjeta, bomo v
letu 2018 pristopili k izdelavi projektne dokumentacija (PGD, PZI). Sredstva so v proračunu
planirana v višini 65.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0062
15028 – Projekti na področju kanalizacijskih sistemov
V letu 2018 bomo pripravili novelacijo določitve sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda po
aglomeracijah v občini Šmarješke Toplice. Pri tem je potrebno preučiti možnosti spremembe
glede na novo zakonodajo (upoštevanje Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode). V proračunu smo planirali sredstva v višini 10.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0064
15036 – Male čistilne naprave (subvencije)
V proračunu imamo namenjena sredstva (5.000 €) za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih
naprav za območja, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacijskega omrežja. V skladu s
pravilnikom o pogojih in merilih, ki bo obravnavan na seji občinskega sveta, bodo fizične osebe
upravičene do subvencij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-12-0001
15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Opis podprograma
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag
za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine,
odškodnine za rabo naravne vrednote.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
15038 – Doživetje vodne transverzale panonskega in jadranskega morja (Aqua Ludos)
Občina (vodilni partner) je s partnerji iz Slovenije in Hrvaške pristopila k pripravi skupnega
projekta, katerega poudarek je ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne
dediščine. Projekt je občina prijavila na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa
sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška (referenčna številka: 4300-113/2015), ki ga je
objavila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Opis projektnih aktivnosti:


ureditev otoka Tržič (opazovalnica z vso pripadajočo opremo za opazovanje naravne
dediščine),



ureditev okolice Zdravcev (kozolec kot vstopna točka, opazovalnice za ptice in bobre,
ureditev učne poti, urbana oprema, leseni podesti, parkirišča za kolesa),



ureditev učilnice v naravi ob Osnovni šoli Šmarjeta,



ureditev okolice slapa Radulja in ureditev okolice Klevevških Toplic (naravnega
hipotermalnega bazena).

Polega navedenih aktivnosti bodo izvedene še naslednje ne-investicijske aktivnosti, kot so
priprava projekta, vodenje in koordinacija projekta, spremljanje in poročanje projekta, izvedba
izobraževalnih delavnic in promocijske aktivnosti.
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Glavni cilj investicijskega projekta Občine Šmarješke Toplice je ohraniti in povečati privlačnost
edinstvene naravne in kulturne dediščine Šmarješke Toplice ter skupaj s partnerji projekta Aqua
Ludus razviti trajnostni turistični proizvod.
Občina je kot vodilni partner v načrt razvojnih programov vključila celoten projekt v
vrednosti 1.178.946 €. Vrednost projekta, ki odpade na Občino Šmarješke Toplice predstavlja
350.363 € (za obdobje 2017 – 2020). Od tega občina pričakuje 293.748 € nepovratnih sredstev
evropskega proračuna (ki jih bomo v večji meri realizirali po letu 2018), lastna proračunska
sredstva, ki jih mora občina sama zagotoviti pa predstavljajo višino 56.615 €.
V proračunu za leto 2018 imamo na proračunski postavki 15038 planirana sredstva v višini
49.263 € (investicijska dokumentacija, vodenje projekta, oprema in ostali pripadajoči stroški
investicije).
V posebnem delu proračuna 2018 ima Občina planirana sredstva v višini 49.263 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-16-0007
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:


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).

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobivanje nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna.
Dolgoročni cilj urejanja prostora je zagotoviti stanje v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj
občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij,
razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč
veljavno prostorsko zakonodajo.
Z izvedbo prostorskih planskih aktov in izvedbenih prostorskih načrtov zagotavljati namensko in
načrtno pozidavo.
Oskrba s pitno vodo za vse občane.
Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje infrastrukture.
Urejanje in razpolaganje z zemljišči.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje s projekti, ki so uvrščeni v Načrt razvojnih programov.
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Šmarješke Toplice.
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Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.
Urejanje pokopališč.
Praznično urejanje naselij.
Urejanje občinskih zemljišč.
Nakup zemljišč (letni program).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti
Plan podjetja Komunala Novo mesto
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju občine Šmarješke Toplice
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,



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,



zakon o stavbnih zemljiščih.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva
za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,



16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave,



16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Opis podprograma
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje
mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
Na proračunski postavki 16002 smo načrtovali sredstva v višini 5.600 € za tekočo vzpostavitev
in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Šmarješke Toplice).
16022 - Vzpostavitev in vzdrževanje katastra (GJI) Komunala NM
Komunala Novo mesto za vse dolenjske občine vzdržuje kataster gospodarske javne
infrastrukture in sicer za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter odjemnih mest - posod za odpadke na
področju občine Šmarješke Toplice. Predvideni stroški za leto 2018 so ocenjeni na višino 7.320
€.
16054 – Stroški storitev javnih pooblastil
Gre za povrnitev stroška dela za izdajo projektnih pogojev in soglasij za vse stranke (Občine
Šmarješke Toplice), kjer je Komunala soglasodajalec. Proračunska postavka je planirana v
višini 3.660 €.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16061 – OPN (sprememba in dopolnitev)
Občina je sprejela Občinski prostorski načrt Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: OPN)
decembra 2012. OPN je »živ« dokument, zato ga je potrebno v skladu s potrebami Občine,
občank in občanov, investitorjev in lastnikov zemljišč dopolnjevati. V letih od sprejema OPN
smo prejeli 180 pobud za spremembo in uskladitev namenske rabe. Občina je s spremembo že
pričela v letu 2017 in ima za spremembo in dopolnitev OPN v proračunu za leto 2018
predvidenih 90.516 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-14-0004
16064 – OPPN Šmarjeta
Občina je v letu 2017 pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za
naselje Šmarjeta (v nadaljevanju OPPN). V proračunu za leto 2018 ima za izdelavo dokumenta
predvidena sredstva v višini 25.483 €.
Z izdelavo OPPN Šmarjeta se bo prenovilo širše območje vaškega jedra Šmarjete. Na ta način
se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva, turizma, tradicionalne obrti, poslovnostoritvenih dejavnosti, kulturnih dejavnosti ipd. ter uredila ustrezna prometna ureditev.
Naselje Šmarjeta je z ustanovitvijo nove občine Šmarješke Toplice pridobilo na funkciji
lokalnega središča. V naselju se je v zadnjih dveh desetletjih povečalo tudi število prebivalstva.
S spremembami v družbeno-političnem sistemu so naraščale potrebe po razvoju poslovnostoritvenih, družbenih ter manjših proizvodnih dejavnosti. Z razvojem samostojne občine in
turističnega kompleksa v Šmarjeških Toplicah je pričakovati še večji razvoj naselja tudi na
področju centralnih dejavnosti.
V prihodnosti se bo Šmarjeta razvijala kot lokalno središče, ki ima poleg javnih dejavnosti tudi
zaposlitvene obrate oz. gospodarsko cono, turistične kapacitete in še nekatere druge funkcije.
Naselje se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično, upravno,
izobraževalno in oskrbno središče, kjer se bodo zagotavljale zadostne površine za vse
omenjene dejavnosti in za novo stanovanjsko gradnjo.
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Območje obdelave zajema ožje območje (jedro) naselja Šmarjeta (cca. 15 ha zemljišč): na
severni strani do roba pokopališča in tovarne Plastoform, na zahodni strani območje obsega
vse do obvoznice, občinske stavbe in gasilnega doma ter niza stanovanjskih objektov, na
južnem delu do potoka Bečuj in gostilne Pirkovič ter na vzhodni strani do roba kmetijskostanovanjskih objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0017
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, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


16039001 Oskrba z vodo,



16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,



16039003 Objekti za rekreacijo,



16039004 Praznično urejanje naselij,



16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16007 - Prevoz vode gospodinjstvom
Občina pokriva račune prevoza vode (dostava) gospodinjstvom, ki še niso priključeni na javni
vodovod (11.000 €); Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini
Šmarješke Toplice.
16013 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
V proračun za leto 2018 smo vključili obnovo vodovodnega omrežja zaradi dotrajanosti na
posameznih odsekih vodovodnega omrežja (intervencije; v skladu z 12. členom pogodbe o
poslovnem najemu, VH Žaloviče, VH Mevce, VH Sračnik, posodobitev sistema telemetrije).
Proračunska postavka je planirana v višini 45.918 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
16019 - Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske –
Občina Šmarješke Toplice
Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin,
ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO NM, Šentjernej, Škocjan, Straža in
Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in primarnega omrežja,
izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v
Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas (prostornina 200
m3).
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Obseg projekta v Občini Šmarješke Toplice:


vodarna Jezero,



magistralni cevovod Jezero VH Sračnik,



primarni cevovod Črpališče Gorenja vas VH Gorenja vas,



VH Gorenja vas 200 m3.

Namen in cilj:


povezati na enoten sistem, v Regionalni vodovod, oskrbo s pitno vodo šest dolenjskih občin
in s tem zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezno pitne vode vse prebivalcem na
obravnavanem območju (izgradnja vodarne za čiščenje pitne vode na izviru Jezero),



s povezovanjem v regionalni vodovod zagotoviti zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo
vsem prebivalcem v vseh razmerah,



hidravlično uravnotežiti in dograditi magistralno in primarno omrežje ter zmanjšati vodne
izgube na minimum (pridobitev evropskih in državnih sredstev).

Gradbena dela so se v letu 2017 aktivno izvajala in se bodo nadaljevala v letu 2018. Zato
imamo v proračunu za leto 2018 predvidena sredstva za investicijski inženiring, plačilo drugih
storitev in dokumentacije ter izgradnjo (683.839 €). Investicija je planirana tudi v načrtu
razvojnih programov občine. Projekt je podrobno obrazložen tudi v načrtu razvojnih programov.
Po zaključeni realizaciji proračunskega leta 2017, bomo uskladili tako prihodke kot tudi
odhodke, ki se navezujejo na omenjeno investicijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0020
16021 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Na podlagi 38. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo bo Komunala Novo mesto vzdrževala
javno hidrantno omrežja na območju občine Šmarješke Toplice. Dela bodo obsegala pregled,
umerjanje in vzdrževanje hidrantnega omrežja. Obveznost za leto 2018 je predvidena v višini
3.570 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
16043 - Vodooskrba s števnino (subvencija)
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) bomo za
subvencije na področju vodooskrbe namenili sredstva v višini 40.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0022
16044 – Vodovod Šmarjeta – Šmarješke Toplice
Sočasno z izgradnjo (II. faza) ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice (kolesarska pot, hodnik za
pešce) se bo pričelo tudi z izgradnjo vodovoda. V proračunu so v ta namen predvidena sredstva
v višini 59.253 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0011
16049 – Vodovod Vinji vrh (visoka cona)
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske
razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovalnih con.
Potrebno bo narediti predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo kulturne dediščine).
Skupaj z Občino Škocjan smo pristopili k izdelavi idejne zasnove za omenjeno območje in bo
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poleg predpisane vsebine za idejno zasnovo vsebovala tudi projektne pogoje pristojnih
soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo, oceno stroškov gradnje, pregledno situacijo s
prikazom posameznih varovanih območij. Sredstva na proračunski postavki 16049 so planirana
v višini 5.700 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0009
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16009 - Urejanje pokopališč
Na proračunski postavki 16009 smo predvideli sredstva v višini 18.000 €, in sicer za tekoče
vzdrževanje na objektih in ostalih površinah na pokopališčih (glede na dejansko potrebo v
proračunskem letu 2018).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0025
16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16047 - Praznično urejanje naselij
V proračunu za leto 2018 bomo namenili sredstva za praznično okrasitev naselij (zamenjava
dotrajane okrasitve) ter za izobešanje zastav (prazniki) oziroma nakup zastav. Sredstva so
planirana v višini 4.000 €.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16003 - Izvajanje komunalne dejavnosti
Vzdrževanje WC kabin v Klevevžu in ostalih javnih površin. Sredstva so planirana v višini 500 €.
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


16069001 Urejanje občinskih zemljišč,



16069002 Nakup zemljišč.
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16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16026 - Drugi stroški urejanja zemljišč
V proračuna 2018 smo namenili 34.000 € za stroške urejanja zemljišč (služnosti, zakup Sklad
kmetijskih zemljišč, cenitve, geodetske storitve, parcelacije, storitve notarjev, tekoče
vzdrževanje).
16046 - Urejanje geodetskih evidenc
Urejanje občinskih zemljišč: zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve. Proračunska postavka
je planirana v višini 15.000 €.
16048 - 0dškodnine
Občina bo sproti urejala lastništvo občinskih zemljišč. V ta namen smo v proračunu planirali
sredstva za odškodnine (20.000 €); realizacija bo odvisna od dejanskih potreb v proračunskem
letu 2018.
16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16027 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč smo v proračunu planirali sredstva v višini 127.427 €. Zemljišča so navedena
- specificirana v letnem programu nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja, ki je
sestavni del in priloga proračuna za leto 2018. Tako letni kot tudi posamični program nabave
obravnava in sprejema Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-08-0026
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:


1702 Primarno zdravstvo,



1703 Bolnišnično varstvo,



1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,



1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,



1707 Drugi programi na področju zdravstva.
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Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajati programe za krepitev zdravja prebivalstva na celotnem območju občine Šmarješke
Toplice.
Izvajanje lekarniške, zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
Izvajati higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v republiški
program.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje lekarniške, zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva.
Nujno zdravstveno varstvo za občane.
Mrliško ogledna služba, ki jo izvajajo javni zavodi, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o zdravstveni dejavnosti,



zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

1702 – Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje
posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma
Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko
vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
17010 – Nakup zdravstvenih pripomočkov
Občina je v letu 2017 kupila defibrilator, ki je nameščen na objektu gasilskega doma v Zburah.
V letu 2018 bo defibrilator namestila še na gasilski dom v Orešju. Proračunska postavka je
planirana v višini 2.900 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-17-0002
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17011 – Ureditev prostorov za razširitev delovanja zdravstva
Občina ima v proračunu za leto 2018 predvidena sredstva (30.060 €) za izdelavo investicijske in
projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za ureditev prostorov za razširitev delovanja
zdravstva (dozidava na severni in zahodni strani poslovne stavbe na naslovu Šmarjeta 66,
preureditev obstoječih prostorov v severnem delu).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-17-0006
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje
preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov
(zgibanke, predavanja).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
17001 – Deratizacija
Za strošek storitve deratizacije smo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v višini 300 €.
Storitev izvaja zavod za zdravstveno varstvo oziroma (nacionalni inštitut za javno zdravstvo).
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


17079001 Nujno zdravstveno varstvo,



17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina plačuje
prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. V proračunu imamo v ta namen
planirana sredstva v višini 17.000 €.
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17009 – Zdravje v občini
Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem
prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi
organizacijami. Tudi občina si bo prizadevala za boljše počutje in zdravje vseh v občini.
Proračunska postavka 17009 je planirana v višini 2.000 €.
17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
17008 - Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledna služba: za občino to storitev opravljajo zdravstveni domovi oziroma splošne
bolnišnice. Sredstva imamo v proračunu 2018 planirana v višini 3.000 €.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18 - KULTURA,
naslednje glavne programe:

ŠPORT



1802 Ohranjanje kulturne dediščine,



1803 Programi v kulturi,



1804 Podpora posebnim skupinam,



1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

IN

NEVLADNE

ORGANIZACIJE

zajema

Dolgoročni 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 dediščine ter ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini.
Programska vsebina in promocija Hiše žive dediščine.
Zagotavljanje podpore vsem društvom, tudi z zagotavljanjem proračunskih sredstev preko
javnega razpisa.
Zagotoviti uresničevanje javnega interesa v športu in ustvariti pogoje za razvoj športa v celoti
(interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok, kakovostni in vrhunski šport,
športna rekreacija).
Vzdrževanje športnih površin in objektov.
Podpora posebnim skupinam (upokojenska društva, veteranske organizacije).
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in
otrok.
Izgradnja centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah.
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Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Programska vsebina in promocija Hiše žive dediščine.
Zagotavljanje podpore vsem društvom, tudi z zagotavljanjem proračunskih sredstev preko
javnega razpisa.
Vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.
Knjižničarska dejavnost.
Ljubiteljska kultura.
Šport in prostočasne dejavnosti.
Programi za mladino.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti.
Odlok o izdajanju glasila Razgledi.
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice.
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Šmarješke Toplice.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,



zakon o varstvu kulturne dediščine,



zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,



zakon o vojnih grobiščih,



zakon o knjižničarstvu,



zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,



zakon o medijih,



zakon o društvih,



zakon o pravnem položaju verskih skupnosti,



zakon o samoupravnih narodnih skupnostih,



zakon o športu.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje
in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


18029001 Nepremična kulturna dediščina,



18029002 Premična kulturna dediščina.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov,
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko
izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup
nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18002 - Obnova kulturne dediščine
Za obnovo kulturne dediščine bomo z razpisom (javni razpis za sofinanciranje obnove in
vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine) v letu 2018 iz proračuna namenili
investicijski transfer v višini 4.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-08-0042
1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno
dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume
ipd.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


18039001 Knjižničarstvo in založništvo,



18039002 Umetniški programi,



18039003 Ljubiteljska kultura,



18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,



18039005 Drugi programi v kulturi,



18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus,
drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18013 - Dejavnost knjižnice
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu, Zakona o lokalni skupnosti in v skladu s pravilnikom o
načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost za
občine, je občina dolžna sofinancirati knjižnično dejavnost. S knjižnico Mirana Jarca je
podpisana pogodba o sofinanciranju materialnih stroškov, nakupu knjižničnega gradiva in
sofinanciranju "bibliobusa". Plan za leto 2018 je 42.998 €.
Občina bi v letu 2018 rada pristopila k projektu »mimobežnice«, kar pomeni postavitev hišk za
knjige. S projektom želimo širiti bralno kulturo, ponesti knjige na prosto, med ljudi, izven
inštitucije knjižnice, jih postaviti na točke, kjer se ljudje večkrat ali občasno zadržujejo in lahko
vsaj kak trenutek svojega časa posvetijo branju. Obenem želimo spodbujati izmenjavo knjig:
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ljudje bodo lahko knjige iz »mimobežnic« vzeli domov, jih prebrane vrnili ali v zameno prinesli
kakšno svojo. Projekt je ocenjen na vrednost 10.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-17-0007
18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov
zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih
društev, nagrade za kulturne dosežke.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18006 - Javni sklad za kulturne dejavnosti
Javni sklad za kulturne dejavnosti: sofinanciranje dejavnosti in programa za ljubiteljske kulturne
dejavnosti v višini 900 €. Javni sklad za kulturne dejavnosti prevzame izvajanje društvene
dejavnosti.
18023 – Sofinanciranje programov in projektov na področju kulture
Sredstva na proračunski postavki 18023 so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in
programa kulturnih društev, ki jih bodo društva pridobila na javnem razpisu. Sredstva na
proračunski postavki 18023 so planirana v višini 5.000 €.
18059 - Sofinanciranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice
V proračunu imamo za sofinanciranje Godbe na pihala Šmarješke Toplice namenjenih 10.000
€. Sredstva so namenjena za redno dejavnost (protokolarne obveznosti, promocija Občine
Šmarješke Toplice, nakup inštrumentov in ostale potrebne opreme in drugo).
Društvo Godba na pihala Šmarješke Toplice, ima na podlagi odločbe Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport številka 0140-17/2012/6 z dne 25. 07. 2012 podeljen
status v javnem interesu na področju kulture.
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje
glasil.
1000 - OBČINSKI SVET
18004 - Sofinanciranje lokalne televizije
V proračun smo vključili redno sofinanciranje televizije Vaš kanal iz Novega mesta ter
sofinanciranje programskih vsebin, ki se pripravijo za območje občine Šmarješke Toplice.
Sredstva so planirana v višini 10.000 €.
18027 - Izdaja občinskega časopisa
Proračunska postavka 18027 (14.300 €) je namenjena za izdajo občinskega časopisa Razgledi
(tisk, izdaja, sejnine, poštne storitve). Na drugi strani imamo v splošnem delu planirane
prihodke, ki jih bomo poskušali pridobiti s trženjem oglasnega prostora.
18039005 – Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov
in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije,
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gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
4000 - OBČINSKI SVET
18009 – Ureditev spominske sobe in drugih kulturnih znamenitosti
V letu 2018 načrtujemo naročilo za izdelavo in postavitev litega kipa v čast g. Janezu Oberču,
prvemu županu Šmarjete. Kip bo postavljen v Šmarjeti, kjer bomo skupaj z župnijo Šmarjeta
uredili park pomembnih osebnosti našega kraja. Sredstva so predvidena v višini 6.500 €.
18060 – Hiša žive dediščine
Sredstva smo v proračunu za leto 2018 namenili kot tekoči transfer (zagotavljanje programske
vsebine, upravljanje Hiše žive dediščine, izvedbo delavnic, predavanj, srečanj, koncertov) ter za
manjše investicijsko vzdrževanje – po dejanski potrebi. Planirali smo sredstva v višini 9.000 €
(glede na predvideno realizacijo v letu 2017).
1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske
skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


18049001 Programi veteranskih organizacij,



18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim,



18049003 Podpora narodnostnim skupnostim,



18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov,
borcev, zamolčanih grobov ipd.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18035 – Sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in združenj
Občina podporo (250 €) nudi tudi posebnim skupinam, ki sredstva razpisa porabijo za
financiranje programov veteranskih organizacij (Združenje veteranov, Zveza borcev, častniki).
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma
Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18039 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Na proračunski postavki 18039 je predvideno sofinanciranje programov upokojenskih društev
občine (2.000 €).
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje
programov na področju športa in programov za mladino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


18059001 Programi športa,



18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska
mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni
šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje
športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18041 - Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez
Na proračunski postavki 18041 so namenjena sredstva za delovanje strokovne službe in
organov športnih zvez (pogodba), ki organizirajo in vodijo vsa športna tekmovanja osnovnih šol
(500 €).
18050 – Sofinanciranje programov in projektov na področju športa
Na področju športa bo objavljen razpis, na katerega se bodo lahko javila vsa športna društva
občine in na ta način pridobila sredstva za delovanje in sofinanciranje programa (10.000 €).
18054 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Občina ima v načrtu razvojnih programov in v posebnem delu proračuna planirana sredstva, ki
jih vsako leto namenja za obnovo in vzdrževanje športnih objektov in površin.
V letu 2018 bodo sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje. Sredstva na proračunski postavki
18054 so za leto 2018 planirana v višini 3.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-08-0027
18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma
Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki
delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje
programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna,
nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje
mladinskih zdravilišč in letovišč.
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18010 – Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah
Center šolskih in obšolskih dejavnosti je leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije, z
namenom, da šolo v naravi sistemsko vključi v program dela osnovnih šol. Center je bil
ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem
znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih
delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. CŠOD deluje v okviru Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo delovanje ter prostorski
razvoj.
Občina je pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo Centra za šolske in
obšolske dejavnosti v Šmarjeških Toplicah, s katero bo lahko pristopila k pridobivanju
nepovratnih sredstev evropskega in državnega proračuna. Izvajalec je bil izbran na osnovi
izvedenega javnega naročila, po enostavnem postopku. Predmet pogodbe je izdelava projektne
dokumentacije, to je izdelava idejne zasnove IDZ in IDP ter projektne dokumentacije PGD in
PZI. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije (v primeru
prijave na razpis) in so planirana v skupni višini 26.132 €. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih
programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-15-0001
18056 – Ureditev otroškega igrišča za prosti čas
Občina mora poskrbeti za varnost igral na javnih površinah. V letu 2018 bomo poskrbeli za
redni pregled igral in vzdrževanje le-teh (800 €).
18063 – Prosti čas otrok in mladine
V kolikor bodo dopuščale prostorske in druge možnosti, bi občina uredila prostor, kjer bi otroci
in mladina preživljali prosti čas (fitnes na prostem, skejt park); 48.230 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-17-0008

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega
strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:


1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,



1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,



1904 Terciarno izobraževanje,



1905 Drugi izobraževalni programi,



1906 Pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilje je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na
območju naše občine, optimalna organizacija vrtca.
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Področje izobraževanja obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in
osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finančne
obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo proračunska sredstva.
Rekonstrukcija in dozidava stavbe osnovne šole v Šmarjeti.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati dejavnost javnih vrtcev, kamor so vključeni otroci iz naše občine.
Sofinanciranje materialnih stroškov v osnovni šoli v Šmarjeti.
Sofinanciranje posvetovalnice za starše in učence ter glasbene šole.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti.
Finančni načrt šole in vrtca za leto 2018.
Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček.
Sklep o določitvi cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta –
Vrtcu Sonček.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,



zakon o vrtcih,



zakon o osnovni šoli,



zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,



zakon o glasbenih šolah,



zakon o izobraževanju odraslih,



zakon o gimnazijah,



zakon o lokalni samoupravi.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


19029001 Vrtci,



19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje
vrtcev.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19001 - Dejavnost javnih vrtcev
Proračunska postavka 19001 je planirana v višini 603.909 €.
Gre za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Višina razlike do polne ekonomske
cene programa vrtca, ki jo pokriva občina, je odvisna od dejanske višine plačila staršev, ki jih na
osnovni vlog staršev z odločbami določi Center za socialno delo. Na višino vpliva tudi odsotnost
otrok iz vrtca. Potrebna sredstva za leto 2018 (vrtec v Šmarjeti in ostali vrtci, kamor so vključeni
otroci iz naše občine) so načrtovana na osnovi ocenjene realizacije, trenutno veljavnih odločb
CSD, trenutne zasedenosti skupin ter predvidene vključitve otrok v vrtec v letu 2018.
Prav tako so na proračunski postavki 19001 predvidena sredstva za kritje stroškov izvajanja
dodatne socialne pomoči (11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo). Vrtec je otrokom, na podlagi izdanih odločb Zavoda RS za
šolstvo, obvezen nuditi dodatno strokovno pomoč. Pomoč izvajata strokovni delavki, v letu 2018
bo dodatno strokovno pomoč izvajal specialni pedagog ali psiholog.
19009 - Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca
Na tej proračunski postavki (578 €) imamo planirano sofinanciranje programa v vrtcu (zgodnje
učenje tujega jezika). V dveh skupinah vrtca (otroci pred vstopom v šolo) bodo organizirali po
20 ur zgodnjega poučevanja angleškega jezika.
19038 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
S strani Ministrstva za finance smo občine prejele navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se
ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.
Od 1. januarja 2018 dalje mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih
ugodnosti (v primeru, da občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je
določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti
vrtce). Ločeno vodenje podatkov o obsegu odobrenih sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti
naj občina vodi na posebni proračunski postavki, ki se imenujem Popusti pri plačilu razlike med
ceno programov in plačili staršev.
Sredstva smo za proračun 2018 planirali v višini 10.000 €.
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje
osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v
primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


19039001 Osnovno šolstvo,



19039002 Glasbeno šolstvo,



19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,



19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in
druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev
(kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah
Občina je po zakonu dolžna kriti materialne stroške v osnovni šoli. V proračunu so sredstva v
višini 31.596 € namenjena za tekoče materialne stroške, ki jih predstavljajo naslednji stroški:
električna energija, poraba vode, plina, komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovanje zgradb in
opreme, varovanje objektov, dimnikarske storitve, revizorske storitve, material za vzdrževanje in
storitve popravil osnovnih sredstev.
19012 - Sofinanciranje vzgojnih programov OŠ
Proračunska postavka 19012 je za leto 2018 planirana v višini 5.000 €.
Iz zgoraj navedene proračunske postavke bomo sredstva namenili za projektno delo,
tekmovanja in natečaje, ki potekajo kot razširjena dejavnost obveznega osnovnošolskega
tekmovanja. Sodelovanje učencev na tekmovanjih je pomemben pokazatelj uspešnosti učencev
ter pripomore k prepoznavnosti šole in občine v širšem okolju ter k uresničevanju vizije šole.
19013 – Osnovna šola Šmarjeta – rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava
Sredstva v višini 16.100 € v letu 2018 so v proračunu zagotovljena za nadaljnje aktivnosti
izgradnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-09-0005
19034 - Posvetovalnica za starše in otroke
Občina ima s Posvetovalnico za učence in starše sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za
storitve, ki jih posvetovalnica nudi učencem Občine Šmarješke Toplice (svetovalna služba,
pomoč). Sredstva v letu 2018 so planirana v višini 3.000 € (nekoliko višji plan, zaradi povečanja
števila ur nudenja strokovne pomoči).
19035 - Osnovna šola Dragotin Kette
Občina ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih bo Osnovna šola Dragotin
Kette nudila učencem Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče materialne
stroške, financiranje varuha, investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme, projektno
delo osnovnih šol, tekmovanje učencev v znanju, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni
ter ostale stroške. Sredstva v letu 2018 so planirana v višini 2.500 €.
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter
druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19036 - Glasbena šola Marjan Kozina Novo mesto
Občina Šmarješke Toplice ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih bo
glasbena šola nudila učencem Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče
materialne stroške, permanentno izobraževanje učiteljev, nakup in obnovo glasbil, investicijsko
vzdrževanje ter druge stroške. Sredstva v letu 2018 so planirana v višini 3.500 € (plan na
podlagi realizacije leta 2017).
1905 – Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa
Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih
in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


19059001 Izobraževanje odraslih,



19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059002 – Druge oblike izobraževanja
Opis podprograma
Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19037 – Večgeneracijski center Skupaj
Večgeneracijski center (v nadaljevanju: VGC) deluje na območju Mestne občine Novo mesto in
preostalih občin (tudi na območju občine Šmarješke Toplice).
Cilj projekta je:


vzpostavitev in delovanje VGC,



omogočiti in spodbujati druženje ter širitev socialne mreže,



izvedba raznolikih programov, ki temeljijo na potrebah in interesu izbranih ciljnih skupin,



nudenje podpore, motivacije, znanj in orodij za oblikovanje vrednot, izgradnja odnosa do
samega sebe in drugih,



delujoči informacijski center za JV Slovenijo,



vzpostavitev aktivne partnerske mreže.

Aktivnosti centra bodo namenjene naslednjim ciljnim skupinam:


družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,



osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,



starejši, zlasti iz socialno ogroženih okolij,



družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,



otroci in mladi s posebnimi potrebami,



invalidi.

Ključne vsebine, ki jih ponuja VGC so vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti ter
razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc. Vsebine so namenjene tudi
starejšim (neformalna oskrba, kakovostno in aktivno staranje, vseživljenjsko učenje,
prenašanje znanj, tradicij in vrednot na mlajše generacije).
Z vzpostavitvijo VGC smo zagotovili varen, prijeten in dostopen prostor, kjer smo različnim
ciljnim skupinam omogočali in spodbujali druženje, jih informirali o možnostih in oblikah pomoči
v našem okolju ter jim pomagali in svetovali pri vključevanju v različne aktivnosti.
Občina Šmarješke Toplice bo projekt VGC sofinancirala v višini 3.000 € (enako kot v letu
2017).
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu,
štipendije in študijske pomoči.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,



19069002 Pomoči v srednjem šolstvu,



19069003 Štipendije,



19069004 Študijske pomoči.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Proračunska postavka 19028 je v proračunu izkazana v višini 87.055 €. Podjetje Arriva opravlja
avtobusni prevoz učencev osnovne šole iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Na tej proračunski
postavki so sredstva rezervirana tudi za šolski kombi (prevoz učencev iz vasi, kjer ne vozi
avtobus in je oddaljenost od šole večja od 4-ih kilometrov ter prevoz učencev, ki prihajajo v šolo
po nevarnih poteh) in prevoz treh učencev v posebno šolo. Prav tako bomo namenili sredstva
za varstvo vozačev (zakonska obveza) ter stroške dela voznika kombija.
19069003 - Štipendije
Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19032 – Izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko
Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja sofinanciranje štipendij upravičencem, spremlja
izvajanje pogodbenih obveznosti, ki vplivajo na izplačevanje štipendij ter izdaja zahtevke in
poročila oziroma ostale spremljajoče aktivnosti skladno s sklepom o izbiri operacije ter
tristransko pogodbo o sofinanciranju operacije Regijska štipendijska shema za Dolenjsko za
posamezno šolsko/študijsko leto. Občina bo za ta namen v proračunu planirala sredstva v višini
996 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja
sistema 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.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:


2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,



2002 Varstvo otrok in družine,
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati socialno varstvo vseh občanov, predvsem socialno šibkih.
Izgradnja večgeneracijskega centra (dnevni center).
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Socialno varstvo invalidov.
Socialno varstvo materialno ogroženih in ostalih skupin.
Obdaritev otrok v času Dedka Mraza.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti.
Finančni načrt Območnega združenja RKS Novo mesto za leto 2017.
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice.
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke
Toplice.
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence.
Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih
dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o socialnem varstvu,



stanovanjski zakon,



zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,



zakon o Rdečem križu Slovenije,



zakon o lokalni samoupravi.

2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč
družini na lokalnem nivoju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa,
gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
V skladu s Sklepom o enkratnem prispevku za novorojence izplačujemo staršem denarni
prispevek v višini 200 € na novorojenega otroka. Sredstva na tej proračunski postavki so
namenjena tudi za obdaritev novorojenčkov ob novem letu. Proračunska postavka 20002 je
planirana v višini 5.400 €.
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 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 in zasvojenim ter drugim ranljivim
skupinam.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:


20049001 Centri za socialno delo,



20049002 Socialno varstvo invalidov,



20049003 Socialno varstvo starih,



20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,



20049005 Socialno varstvo zasvojenih,



20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in
zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Trenutno iz Občine Šmarješke Toplice v varstveno delovnih centrih biva 6 invalidnih oseb.
Sredstva na proračunski postavki 20005 so predvidena v višini 48.000 € (VDC Novo mesto,
Prizma).
20007 – Financiranje družinskega pomočnika
Občina bo za financiranje družinskega pomočnika v proračunu 2018 namenila sredstva v višini
5.700 € (odločba Centra za socialno delo).
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.
20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih,
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na
domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Za bivanje starejših oseb (7) v splošnih socialnih zavodih ima občina na proračunski postavki
20008 namenjena sredstva v višini 40.000 € (Dom starejših občanov Novo mesto, Dom
starejših občanov Trebnje, Impoljca, Penzion Sreča).
20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Pomoč na domu za Občino Šmarješke Toplice izvaja Dom starejših občanov Novo mesto.
Izvajajo pomoč - oskrbo ostarelim na domu v obliki nege, prevoza hrane, ostale pomoči. Dom
starejših občanov Novo mesto tudi vodi in koordinira dejavnost pomoči na domu. Višina
proračunske postavke je izkazana v višini 10.000 €.
20021 – Večgeneracijski center – dnevni center (izgradnja)
Občina bo v letu 2018 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za
izgradnjo centra, ki bo varen, prijeten in dostopen za različne ciljne skupine in kjer se bodo
vsakodnevno izvajale aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju (“hiša prijateljstva”). Naziv projekta bomo
uskladili v investicijski in projektni dokumentaciji.
Sredstva smo v letu 2018 planirali v višini 30.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-17-0009
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč
za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20014 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim
Na seji občinskega sveta je bil sprejet Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v
Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27.02.2015; v nadaljevanju
Pravilnik). Enkratna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin, nakupu kurjave, plačilu
šole v naravi, letovanj socialno ogroženih otrok, plačilu najnujnejših življenjskih stroškov
(električna energija, plin, voda, komunalne storitve, ogrevanje), nakupu in plačilu osebnim
pripomočkov ali naprav za invalidne osebe, pomoči družini ob smrti občana ter za kritje drugih
stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Osnova za dodelitev
denarne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v državi (trenutno 297,53 €).
Upravičencem se denarna pomoč dodeli tudi na podlagi 7. člena Pravilnika. Proračunska
postavka 20014 je planirana v višini 1.000 €.
20015 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je fizična
oseba upravičena do subvencionirane najemnine; pri izračunu se upoštevajo dohodki družinskih
članov. V proračunu za leto 2018 imamo planirana sredstva v višini 1.000 €.
20016 - Plačilo pogrebnih stroškov
Občina za pokojne brez dedičev plačuje pogrebne stroške (na podlagi zakona o socialnem
varstvu); prav tako Občina po sklepu Občinskega sveta pošlje sožalno brzojavko svojcem
umrlih (2.000 €).
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za
pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20003 – Sofinanciranje programov na področju socialnega varstva
Sredstva na proračunski postavki 20003 so planirana v višini 2.000 €. Razdeljena bodo preko
javnega razpisa, ki bo objavljen v letu 2018 (po sprejemu proračuna) in, na katerega se bodo
lahko javila humanitarna in invalidska društva.
20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva
Občina ima sklenjeno pogodbo z Organizacijo Rdečega križa iz Novega mesta, na podlagi
katere financira: izvajanje programa socialne dejavnosti (srečanje starostnikov in novoletna
obdaritev), letovanje otrok, delno delovanje Območnega združenja (materialni stroški) ter
srečanje krvodajalcev na območju Občine Šmarješke Toplice. Sredstva na proračunski postavki
20019 so planirana v višini 7.950 €.
20020 - Obdaritev otrok
Obdaritev otrok v času decembrskega praznovanja (Dedek Mraz). Sredstva so planirana v višini
5.100 €.
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim
dolgom na občinski ravni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje
program:


porabe

22 -

SERVISIRANJE

JAVNEGA

DOLGA

zajema

naslednji

glavni

2201 Servisiranje javnega dolga.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poravnava obveznosti iz naslova zadolževanja.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poravnava obveznosti iz naslova zadolževanja (glavnica, obresti).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Pogodbene obveznosti.
Amortizacijski načrt.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o javnih financah,



zakon o financiranju občin.

85

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


22019001 Obveznosti
zadolževanje,

iz

naslova

financiranja



22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

izvrševanja

proračuna

-

domače

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače
zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala,
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov
Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita poslovni banki. S 01.01.2010 so se zaradi
spremembe SRS ukinila "sredstva v upravljanju", zato se je vsa javna komunalna infrastruktura
prenesla iz javnih podjetij na občine.
Tako smo po delitveni bilanci od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto)
prejeli dolgoročni kredit za čistilno napravo in s tem tudi obveznost plačila obresti.
Prav tako je bil sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za področje
izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačila obresti so planirana tudi za ta namen.
Proračunska postavka je planirana v višini 15.000 €.
22001 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
Na proračunski postavki imamo planirana sredstva (156.880 €) za plačilo glavnice od
dolgoročnih kreditov.
V letu 2010 smo od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto) prevzeli
dolgoročni kredit za čistilno napravo, ki ga bomo odplačevali do leta 2023 (28.299 €).
Prav tako je bil sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za področje
izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačilo glavnice (128.581 €) je planirano tudi za
ta namen.

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, snežni plaz, visok
sneg, 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.
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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.

Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje namenskih sredstev za oblikovanje rezerve občine in splošne proračunske
rezervacije.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje namenskih sredstev za oblikovanje rezerve občine in splošne proračunske
rezervacije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:


zakon o javnih financah,



zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile
in ekološke nesreče.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:


23029001 Rezerva občine,



23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 – Rezerva občine
Opis podprograma
Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč:
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
23001 – Proračunska rezerva
Proračunska rezerva se bo v letu 2018 oblikovala do višine 3.000 € (proračunska rezerva mora
biti oblikovana višine 1,5% prejete dohodnine in finančne izravnave). O porabi proračunske
rezerve odloča Občinski svet, ki sprejme odlok, v katerem se opredeli višino in namen porabe.
Sredstva se lahko namenijo le za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile
in ekološke nesreče.
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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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:


23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
23007 - Splošna proračunska rezerva
Po zakonu ima občina oblikovano splošno proračunsko rezervacijo (42. člen Zakona o javnih
financah), ki vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu
(20.000 €). Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati.
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3 . N AČ R T R AZ V O J N I H P R O G R AM O V O B Č I N E
03029002 – Mednarodno sodelovanje in udeležba
OB206-17-0001 – Evropa za državljane
Cilji programa, v katerega je občina vključena so prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo,
njeno zgodovino in raznolikostjo ter spodbujati evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za
državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije. Občina je pristopila k ukrepu pobratenja
mest, katerega namen je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina občanov ter društev iz
pobratenih mest povezuje. Cilje tega projekta je, da omogočimo našim društvom, da se
predstavijo.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB206-08-0003 - Nakup strojne računalniške opreme
Vsako leto so v načrtu razvojnih programov predvidena sredstva za nakup računalniške
opreme; glede na dejansko potrebo v občinski upravi (računalnik, licenčna programska
oprema).
OB206-09-0002 - Nakup opreme
V načrtu razvojnih programov ima občina vsako leto planirana sredstva za nakup pisarniškega
pohištva, opreme za hlajenje, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme,
opreme za tiskanje ter druge potrebne opreme. Uredili oziroma zamenjali bomo nekaj tehnične
opreme v kulturni dvorani v Šmarjeti.
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB206-11-0005 – Požarna taksa
Občina s strani Ministrstva za obrambo pridobi sredstva požarnega sklada, ki jih s pogodbo
razdeli prostovoljnim gasilskim društvom v občini (investicijski transfer; namenska sredstva). V
kolikor se sredstva ne razdelijo, jih Občina prenese v naslednje leto kot namenska sredstva,
knjižena na kontni skupini 990.
OB206-15-0006 – Nakup osnovnih sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev
Občina investicijski transfer nameni prostovoljnim gasilskim društvom (v letu 2018; PGD Orešje;
20.000 €), ki jih morajo društva namensko porabiti (nakup gasilskega vozila). PG društva imajo
v načrtu zamenjavo vozil, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela. V načrtu razvojnih
programov smo z rebalansom proračuna za leto 2017 planirali tudi investicijski transfer, ki ga bo
Občina namenila za nakup gasilske cisterne/vozila PGD Šmarjeta (sofinanciranje 2017-2019;
vsako leto 50.000 €).
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB206-11-0006 – Podpora kmetijskim gospodarstvom
V tem segmentu smo v proračunu načrtovali sredstva za dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Po sprejetem proračunu, je vsako leto
objavljen razpis, na katerega se bodo lahko javili posamezniki in s tem pridobili sredstva
proračuna.
V letu 2017 smo pripravili dokument »Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šmarješke Toplice za obdobje 2015-2020«. Namen dokumenta je oblikovanje strokovnih in
strateških podlag za dodeljevanje vsebin finančnih vzpodbud na nivoju občine ter priprava
specifičnih razvojnih programov na območju občine za prijavo na razpise.
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V pripravo dokumenta so bila vključena zainteresirana kmetijska gospodarstva, predstavniki
stanovskih organizacij na področju kmetijstva in podeželja, kmetijska podjetja, člani OE KGZS
Novo mesto, Sindikat kmetov Slovenije, predstavniki Občine.
Vsebina dokumenta zajema:


analizo stanja za področje kmetijstva (podeželja) in s kmetijstvom poveznih panog,



strateške in strokovne usmeritve razvoja kmetijstva in podeželja na nivoju občine.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB206-08-0049 - Urejanje središča Šmarjeških Toplic
Naselje je v prostoru prepoznavno kot izrazito turistično naselje. Razvoj stacionarnega
zdraviliškega turizma je tudi danes zelo pomembno. Z razvojem turistične dejavnosti je naselje
(skupaj z Brezovico) postalo privlačno tudi za stanovanjsko gradnjo, kar je razvidno iz rasti
števila prebivalstva v zadnjih dveh desetletjih. Z razširitvijo turistične ponudbe rastejo potrebe
po novih, dodatnih spremljajočih poslovno-storitvenih dejavnostih in dodatnih turističnih
kapacitetah. Prostorski razvoj Šmarjeških Toplic je usmerjen predvsem v nadaljnji razvoj in
širitev spektra zdraviliške turistične ponudbe in z njo povezanih poslovnih trgovskih in
storitvenih dejavnosti.
OB206-08-0050 - Urejanje vaškega središča Šmarjeta
V prihodnosti se bo Šmarjeta razvijala kot lokalno središče, ki ima poleg javnih dejavnosti tudi
zaposlitvene obrate oziroma gospodarsko cono, turistične kapacitete in še nekatere druge
funkcije. Naselje se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično, upravno,
izobraževalno in oskrbno središče, kjer se bodo zagotavljale zadostne površine za vse
omenjene dejavnosti in za novo stanovanjsko gradnjo.
OB206-09-0007 - Urejanje vaškega središča Bela Cerkev
Bela Cerkev se bo v prihodnosti razvijala kot kulturno središče občine, saj ima ugodno
prostorsko lego z južno orientacijo in kvalitetnimi vedutami ter v bližini priključka na avtocesto
pri Dolenjem Kronovem. Načrtuje se razvoj Bele Cerkve kot naselja, katerega površine
zasedajo pretežno stanovanja in spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti, z možnostjo
kombiniranja z dopolnilnimi turističnimi dejavnostmi (Hiša žive dediščine).
Predmet idejne zasnove je določitev osnovnih usmeritev za prenovo naselja Bela Cerkev z
ureditvijo trškega jedra v katerem se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva,
turizma, tradicionalne obrti, poslovno-storitvenih dejavnosti, kulturnih in športnih dejavnosti, ipd.
Izdelana idejna zasnova služi kot strokovna podlaga pri nadaljnji pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrt.
V letih 2017 in 2018 je Občina pristopila k izgradnji parkirišč v Beli Cerkvi in tako pričela s
postopnim urejanjem vaškega središča.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB206-08-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – rekonstrukcije in
adaptacije, nadzor
Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest občina vsako leto nameni sredstva v posebnem delu
proračuna in načrtu razvojnih programov. Sredstva bodo porabljena za gradnjo in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter ostale cestne infrastrukture (obravnava predlogov
investicijskega vzdrževanja na Odboru za razvoj).
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OB206-08-0056 – Projekt Sava Krka bike
Občina Šmarješke Toplice je z ostalimi dolenjskimi in posavskimi občinami pristopila k pripravi
projektne dokumentacije za daljinsko kolesarsko povezavo ob reki Krki in Savi. Projekt za
dolenjske občine vodi Razvojni center Novo mesto, za posavske pa Razvojna agencija Krško.
Namera je zgraditi daljinsko kolesarsko pot skozi Slovenijo in (povezava z Republiko Hrvaško)
kolesarske povezave znotraj občin in med posameznimi občinami. Namen je pripraviti skupen
projekt za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov in črpanje nepovratnih evropskih
sredstev za samo izvedbo.
OB206-10-0004 - LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)
Lokalna cesta LC 295-372 poteka od LC 295-381 do LC 295-361. Dolžina ceste je 1.713 m in
se začne v naselju Zgornja Družinska vas, nato poteka skozi naselje Sela in se konča v naselju
Bela Cerkev. Cesta je širine 4 m in na več mestih dotrajana in potrebna temeljite obnove. Javna
razsvetljava je v prvem delu naselja Zgornja Družinska vas, zato bi bilo potrebno ustrezno
urediti v naselju javno razsvetljavo. Smiselna bi bila ureditev pločnika po celotni dolžini
ceste, tako da bi se zagotovila večja varnost ne motoriziranim udeležencem v prometu. V
večjem delu ceste potekajo komunalni vodi (vodovod), v zgornji Družinski vasi tudi kanalizacija.
Pri projektiranju ceste je potrebno upoštevati vse obstoječe in predvidene komunalne vode. Ob
omenjeni cesti se nahajajo tri avtobusne postaje (zgornja Družinska vas, Sela in Bela Cerkev),
ki so bile v letu 2010 obnovljene. Potrebno je urediti tudi lastništvo zemljišč ob predvideni
razširitvi ceste (geodetske odmere, izravnave, odpisi in odkupi). Obnovljena cesta bo širine 5 m,
ob cesti pa se predvidi pločnik širine 1,5 m. Obnovljena cesta bo omogočila večjo varnost vsem
udeležencem v prometu, hkrati pa bo omogočila kvalitetno povezavo vseh treh naselij in
prometno povezavo na ostale dele občine. Predvideva se fazna gradnja.
Cilj investicije je:


rekonstrukcija LC Družinska vas – Bela Cerkev v dolžini 1.713 m,



izgradnja hodnika za pešce,



izgradnja javne razsvetljave na celotni trasi rekonstrukcije ceste,



ureditev cestnih priključkov z ustreznimi navezavami,



izvedba meteorne kanalizacije pod voziščem LC, in sicer na mestih kjer ni možnega
ustreznega površinskega odvodnjavanja,



izvedbo fekalne kanalizacije v delu LC v Beli Cerkvi,



posodobitev TK omrežja.

OB206-10-0003 - LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)
Ureditev ceste s peš površinami je predvidena na celotni obravnavani trasi (po celotnem
obravnavanem odseku lokalne ceste ter javne poti).
Cesta je široka cca 4,5 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestišču ni rešeno
odvodnjavanje, zato je v slabem stanju. Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi prisotnost
pešcev na vozišču, še posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko število turistov iz
Šmarjeških Toplic. V prihodnje namerava Občina Šmarješke Toplice urediti tudi CŠOD v
Šmarjeških Toplicah (stara šola) in bo sama cestna pot zelo pomembna.
Glede na obstoječe razmere ob upoštevanju obstoječe širine vozišča (4,5 m) in delno urejenih
križišč ter priključkov, brez površin za pešce, prehodov za pešce ter javne razsvetljave
prometna varnost močno zmanjšana. Izboljšanje prometne varnosti je možno doseči le z
ustrezno ureditvijo cestne in spremljajoče komunalne infrastrukture, ki se bo izvajala fazno.
Cilj investicije je:


rekonstrukcija LC Obrh – Žaloviče v dolžini 1.100 m,



rekonstrukcija JP 797-561 v dolžni 120 m,
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izgradnja hodnika za pešce ob za rekonstrukcijo predvidenem odseku ob LC in JP v skupni
dolžini 1.220 m,



izgradnja javne razsvetljave na celotni trasi rekonstrukcije v dolžini 1.220 m,



posodobitev elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,



prestavitev vodovoda v dolžini 180,66 m ter



izvedbo fekalne kanalizacije v dolžini 905 m.

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija,
ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB206-09-0004 - Avtobusna postajališča
V načrtu razvojnih programov je predvidena obnova ter vzdrževanje že obstoječih avtobusnih
postajališč.
OB206-10-0008 – Javna razsvetljava
Sredstva smo v proračunu planirali za ureditev javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje;
predlog bo obravnavan na Odboru za razvoj).
OB206-15-0002 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi
Občina Šmarješke Toplice želi zagotoviti parkirna mesta v Beli Cerkvi za potrebe parkiranja
turistov in obiskovalcev Hiše Žive dediščine.
V ta namen je bila realizirana rušitev obstoječe stanovanjske hiše s priključki, nato pa se je
pričela gradnja asfaltiranega parkirišča, tudi za invalide ter kolesa in motorje. Zaradi zagotovitve
kakovostnega dostopa do parkirišča z javne ceste, se med parkiriščem in lokalno cesto LC
295361 Bela Cerkev rekonstruira še odsek nekategorizirane javne poti. Pri tem se ohranjajo
obstoječi dovozi oziroma dostopi na sosednja zemljišča.
Na parkirišču bo urejeno odvodnjavanje padavinskih voda in razsvetljava parkirišča, ob robu
parkirišča pa je predvideno še nekaj zatravljenih površin ter zasaditev z drevesno vegetacijo. Za
premostitev višinskih razlik je predvidena tudi gradnja podpornih zidov. Na parkirišču se na
podporne zidove, zaradi varnosti, namesti ograja.
Občina bo za investicijo pridobila sredstva državnega proračuna, na podlagi 23. člena Zakona o
financiranju občin, in sicer 37.655 € za proračunsko leto 2017 ter 54.637 € za leto 2018.
Ocenjena vrednost projekta je 224.633 €.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB206-08-0011 – Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice (ureditev
enostranskega hodnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti do km 3+090 do 5+100)
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Šmarješke Toplice skupaj izvajata
projekt rekonstrukcije dela regionalne ceste R3-667 Zbure-Šmarješke Toplice od naselja
Šmarjeta do Šmarjeških Toplic, z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce in dvosmerne
kolesarske poti.
Investicija je razdeljena na dve fazi, od katerih se je prva faza končala v letu 2017, druga faza,
t.j. do navezave na kanalizacijski sistem pod Brezovico (osrednji cestni priključek za naselje
Brezovica), pa se bo aktivno izvajala v letu 2018. V sklopu investicije je bil obnovljen
kanalizacijski vod od Šmarjete do obstoječe čistilne naprave, ter izgradnja povezovalnega
kanalizacijskega voda od čistilne naprave do naselja Brezovica, kjer se kanalizacijski vod
naveže na obstoječo kanalizacijsko omrežje do čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah. V
sklopu investicije se bo obnovil tudi vodovod.
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Občina je pridobila potrebna zemljišča. Plačani delež namesto Direkcije Republike Slovenije za
ceste je bil priznan kot vložek občine v realizacijo projekta v fazi gradnje (aneks številka 1, 12.
10. 2011). Za izvedbo investicije so zagotovljena finančna sredstva v državnem in občinskem
proračunu.
Za izvedbo investicije so zagotovljena finančna sredstva v državnem in občinskem proračunu.
OB206-08-0054 – Kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo v Družinski vasi
V načrtu razvojnih programov imamo planirana sredstva za izgradnjo hodnika za pešce,
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas. Obnova ceste
in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na obravnavanem odseku
je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce ni. Hkrati pa bi obnovili potrebni
vodovod in zgradili kanalizacijsko omrežje. Ker gre za državno cesto, je potrebno vse projekte
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije, v skladu z njimi načrtovati izvedbo in pridobiti
recenzijsko mnenje.
Namen investicije je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v Družinski
vasi.
Cilj investicije je rekonstrukcija in novogradnja komunalne opreme, ki obsega:


izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.324 m,



obnovo vodovodnega omrežja v dolžini 602 m,



rekonstrukcijo regionalne ceste R2/448 odsek 1514 Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila v
dolžini 910 m,



izgradnjo in rekonstrukcijo hodnika za pešce, da bo potekal na levi strani ter na območju
avtobusnih postajališč na desni strani,



izgradnjo javne razsvetljave na celotni trasi rekonstrukcije ceste,



rekonstrukcijo dveh avtobusnih postajališč,



izgradnjo razširitve prepusta ter



zaščito in prestavitev TK omrežja.

OB206-16-0003 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob državni cesti
V načrt razvojnih programov smo že za leto 2017 planirali sredstva za ureditev oziroma
dograditev pločnika ob državni cesti R3-667/1385 v naselju Šmarjeta in v naselju Zbure
(projektna dokumentacija).
V naselju Šmarjeta se bo z dograditvijo pločnika povezalo avtobusno postajališče z upravnim
središčem v Šmarjeti, da ob njegovi uporabi ne bo potrebno prečkati državne ceste.
Prav tako je potrebno v naselju Zbure dograditi del pločnika zato, da se del naselja varno
naveže na pot, katero občani in ostali pešci pogosto uporabljajo.
Iz navedenih razlogov je dograditev pločnika smiselna, upravičena in potrebna za izboljšanje
prometne varnosti.
Občina je pristopila k izdelavi projektne naloge in izvedbenega načrta za dograditev pločnika v
omenjenih naseljih:


izdelava projektne naloge s potrditvijo na DRSI,



izdelava geodetskega načrta,



izdelava načrta pločnika z odvodnjavanjem ceste,



izdelava načrta cestne razsvetljave,



izdelava varnostnega načrta,
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izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Gradnja se bo pričela izvajati v letu 2018 in je razdeljena na dve fazi. Ocenjena vrednost
projekta predstavlja višino 133.432 €.
OB206-17-0003 – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice Zbure
V sklopu omenjenega projekta bo Občina skupaj z Mestno občino Novo mesto pristopila k
izdelavi investicijske in projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave, predvideno
za sofinanciranje izgradnje z nepovratnimi finančnimi sredstvi.
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB206-09-0008 - Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
Občina je sprejela Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za cono, ki je
locirana ob rob naselja Dolenje Kronovo, ob avtocesto in ob regionalno cesto.
OPPN Kronovo leži v južnem delu občine, na prometno najpomembnejši vstopni lokaciji.
Neposreden priključek na avtocesto omogoča izredno ugodno prometno lego in vpetost v
mednarodni prostor, kvalitetne povezave z regionalnim središčem Novo mesto in drugimi
lokacijami ter občinskimi središči kot so Šmarjeta, Bela Cerkev, Otočec, Šentjernej in Škocjan.
Značaj lokacije je na poseben način povezan s sosedstvom turističnega naselja Šmarješke
Toplice, infrastrukturno in lokalno prometno pa je določena z ureditvami vzdolž regionalne ceste
Dolenje Kronovo – Kronovo.
Storitveno turistična gospodarska cona je organizirana v štirih glavnih prostorsko funkcionalnih
sklopih – storitvenem v zahodnem delu, kjer je odločilnega pomena programska, pomensko
prostorska in funkcionalna vzpostavitev dela naselja Kronovo, zatem turistično upravnem sklopu
na skrajno severnem robu (kjer ni predviden dostop s kamioni, le z osebnimi vozili), zatem
proizvodno gospodarski sklop v pasu pod avtocesto ter parkovna ureditev – zelena cenzura, ki
poteka skozi območje, v trasi primarnega voda plinovoda.
Na območju OPPN Dolenje Kronovo je predvidena vsa komunalna oprema: vodovod,
kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda, elektro inštalacije, cestna
razsvetljava in TK inštalacije.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB206-10-0010 - Tematska pot - vir življenjske energije
Občina Šmarješke Toplice želi urediti turistične točke po občini in tako razširiti turistično
ponudbo ter ponuditi prebivalcem kvalitetne izletniške pešpoti in kolesarske poti.
Sredstva smo planirali za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev turističnih točk v sklopu
tematske poti ter centra nordijske hoje in kolesarstva (prijava na razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev).
OB206-11-0003 – Turistična infrastruktura
Sredstva planiramo za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture ter za postavitev nove
infrastrukture ob občinskih cestah (elaborat je izdelan). Izvedba je predvidena v proračunu za
leto 2018.
OB206-14-0006 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Občina sodeluje v projektu, ki predvideva ureditev postajališč na območju občine, kateri je
sestavni del evropske mreže postajališč za avtodome. Vključuje promocijo, strokovno podporo
pri urejanju in realizaciji projekta, ki bo osnova za povečanje turističnega obiska te specifične
strukture turistov.
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OB206-16-0002 – Turistični kompleks Klevevž
Cilj projekta je ustvariti reprezentativen in unikaten turistični kompleks visoko kakovostnega
turizma.
Občina je izdelala študijo za oceno stroškov investicije za izvedbo vrtine v zajetju termalne vode
v Klevevžu, sprejela prostorski akt, pripravila idejno zasnovo območja in povezala lokalne
akterje ter s tem pripeljala do faze, ko je mogoč vstop zasebnega investitorja.
OB206-16-0006 – Nordijska hoja na podeželju
V sodelovanju s Termami Šmarješke Toplice, Turističnim društvom Šmarješke Toplice, Športno
turističnim društvom Bela Cerkev in ostalimi zainteresiranimi društvi je namen celostno urediti
nordijske poti na območju občine.
V sklopu projekta se bo:


trasiralo nordijske poti v zemljevid,



uredilo označbe na terenu,



postavilo info table na določenih lokacijah,



organiziralo tematske pohode,



izdalo zemljevid nordijskih poti,



organiziralo tečaje vodenja za lokalne turistične vodiče,



uredilo točke v sklopu že obstoječe idejne zasnove za Tematsko pot (tam kjer nam to OPN
dopušča),



vzporedno s trasiranjem nordijskih poti se bo preučilo tudi možnost trasiranja krajših
kolesarskih poti znotraj območja občine.

Ocenjena vrednost projekta je 52.847 € (Občina Šmarješke Toplice vodilni partner).
OB206-17-0004 – Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju
Center kolesarstva in nordijske hoje (v nadaljevanju CKN) se načrtuje v Šmarjeških Toplicah,
kot prvi paviljonski objekt (novozgrajeni objekt) ob vhodu v Šmarješke Toplice, v neposredni
bližini Prinovca. V tem centru bo deloval turistično informacijski center oziroma osrednja info
točka. V centru si bo mogoče izposoditi kolesa, palice za nordijsko hojo, se ob koncu tedna
udeležili vodenih kolesarskih izletov po trasirani poti Sava-Krka bike. V centru bo deloval manjši
gostinski lokal, kjer bo ponujena tudi možnost za organizacijo raznih predstavitev, predavanj in
delavnic. Projekt je zasnovan kot nadgradnja in II. faza projekta Nordijska hoja na podeželju, ki
ga bomo v letih 2018 in 2019 izvedli preko CLLD.
OB206-17-0005 – Muzej vode
Občina predvideva (skupaj s Komunalo Novo mesto) obnovo zapuščene stavbe, ki je v lasti
Komunale in stoji v neposredni bližini vodarne Jezero. Namen je vzpostaviti muzej vode
(muzejska razstava oziroma postavitev o zgodovini vodarne Jezero, o vseh pojavnih oblikah
vode, predstavitev kroženja vode v naravi in izobraževalnih vsebina na temo vode) in
sprejemne pisarne v pritličju; v prvem nadstropju pa vzpostaviti učilnice za kemične poizkuse in
opravljanje raznih meritev v izobraževalne namene. Osrednji namen ureditve objekta je uvedba
izobraževalnega procesa, saj se bo z vsebino muzeja seznanilo predvsem otroke dolenjskih in
drugih osnovnih ter srednjih šol. Muzej bo namenjen tudi ostalim obiskovalcev oziroma turistom.
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB206-08-0015 – Sofinanciranje infrastrukture v podjetju CeROD
Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, ki jo imamo vse
občine podpisane s podjetjem CeROD, smo v proračun uvrstili sredstva za investicije v
infrastrukturo (plan podjetja CeROD).
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OB206-09-0018 - Zbirno reciklažni center
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001, z dne 23.3.2001) predpisuje, da je potrebno v
okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastike,
odpadkov iz kovin, lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob ter drugih kosovnih odpadkov.
Na območju vsake občine je treba urediti najmanj en zbirni center (glede na število prebivalcev).
OB206-08-0013 – CeRod II (izgradnja)
Gre za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode CeRod. Na Občino Šmarješke Toplice, ki je
družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije. Prav tako so družbenice dolžne
plačevati nadzor nad opravljenim delom in sorazmerni del stroškov za obveščanje javnosti.
Občina ima v proračunu namenjena sredstva glede na plan, ki ga je predložilo podjetje CeROD.
OB206-15-0003 – MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske
Predmet pogodbe, ki jo bodo občine soinvestitorice sklenile s podjetjem Cerod, je sodelovanje
pri pripravi, izvedbi ter vzdrževanju objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov (v
nadaljevanju: MBO) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske, ki zajema investicijo v:


izgradnjo objekta MBO s pripadajočo zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo
(investicijska, projektna in tehnična dokumentacija, gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela, pridobitev uporabnih dovoljenj),



tehnološko linijo oziroma opremo v sklopu projekta MBO za ločevanje mešanih komunalnih
odpadkov na lahko in težko frakcijo ter kovine, predelavo biološke frakcije, predelavo lahke
frakcije v RDF (gorivo), ki se bo inštalirala v novozgrajenih objektih.

Osnovna vodila izvedbe skupnega projekta so:


zagotoviti čim višjo stopnjo snovne izrabe odpadkov,



energetsko bogate frakcije izločiti iz mešanih komunalnih odpadkov,



biološko obdelati težke frakcije iz mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov,



doseči ekonomsko upravičenost investicije,



skladno z veljavnimi predpisi zagotoviti izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.

OB206-08-0014 – Nakup posod za odpadke in posod za zbirni center za ločevanje
odpadkov
V proračunu so vsako leto predvidena sredstva za nakup posod za zbiranje odpadkov ter
ureditev zbirnih mest (plan Komunale Novo mesto, glede na potrebe gospodinjstev).
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB206-08-0053 - Kanalizacija Dolenje Kronovo (aglomeracija 6227)
V naselju Dolenje Kronovo in spodnjem delu naselja Družinska vas se zgradi javni kanalizacijski
sistem s povezovalnim kanalom. Nanj se priključijo ostali manjši kanali in objekti, ki so v
neposredni bližini. Kanal se zaključi na robu spodnjega dela naselja Družinska vas, kjer je
predvideno črpališče in nato povezava do centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah. Del
naselja Dolenje Kronovo, ki je nižje od povezovalnega voda, se opremi z javno kanalizacijo in
se preko črpališča in tlačnega voda poveže na omenjen kanal. Ocenjena vrednost projekta
znaša 802.161 € (Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini
Šmarješke Toplice).
Naselje Bela Cerkev in območje med avtocesto in reko Krko v Občini Šmarješke Toplice, ki
zajema naselji Dolenje Kronovo in del naselja Družinska vas nima urejenega odvajanja
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komunalne odpadne vode. Objekti imajo pretočne greznice in prelive speljane v ponikalnice,
obcestne jame in neposredno v reko Krko. Tako se v deževjih odpadna voda spira v reko Krko.
Območje je še posebej občutljivo zaradi neposredne bližine reke Krke.
OB206-08-0055 – Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Vinica
Skozi naselje je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja
združita v enega in se zaključita z malo čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo manjši
kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo. Ocena
investicije (projekt, primarni vodi, sekundarni vodi, rastlinska čistilna naprava) znaša 1.019.061
€. Aglomeracija Vinica (6240) se nahaja v severovzhodnem delu občine Šmarješke Toplice in
zajema naselje Vinica pri Šmarjeti. Naselje nima urejenega odvodnjavanja komunalne odpadne
vode. Stanovanjski objekti imajo pretočne greznice, ki so v veliki količini povezane z
gnojniščnimi jamami. Od tam pa odpadna voda ponika v zemljo in onesnažuje podtalnico.
Razlogi za investicijsko namero so:


ohraniti okolje in kakovost pitne vode,



omogočiti objektom v naselju Vinica, da odpadne vode odvajajo v kanalizacijo,



zagotoviti trajno, vzdržno, ekonomično in varno vodooskrbo (manj okvar in motenj v oskrbi),



izboljšati požarno varnost,



izboljšati prometno varnost (javna razsvetljava),



izboljšati TK omrežje,



izboljšati infrastrukturno urejenost občine,



izboljšati splošne pogoje za bivanje tamkajšnjih prebivalcev.

OB206-08-0062 - Kanalizacijski sistemi Šmarjeta (aglomeracija 6235)
Projekt kanalizacijski sistemi Šmarjeta je vključen v načrt razvojnih programov. Ocenjena
vrednost projekta in investicije znaša 531.300 € (Idejna zasnova odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure (aglomeracija 6246)
Projekt kanalizacijski sistemi v Zburah je vključen v načrt razvojnih programov. Ocenjena
vrednost projekta in investicije znaša 821.370 € (Idejna zasnova odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure (aglomeracija 6246)
Pripravili bomo novelacijo določitve sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda po
aglomeracijah v občini Šmarješke Toplice. Pri tem je potrebno preučiti možnosti spremembe
glede na novo zakonodajo (upoštevanje Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode).
OB206-09-0014 – Trajnostni razvoj naselja Žaloviče
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna strategija, ki izhaja
iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.
Razlogi za investicijsko namero so:
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zaščititi okolje in podtalnico ter ohraniti kakovost pitne vode,



omogočiti objektom v Žalovičah, da odpadne vode odvajajo v kanalizacijo,



zagotoviti pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema,



odpraviti poškodbe prometne infrastrukture,



izboljšati funkcionalnost oziroma prevoznost ceste skoz naselje,



izboljšati prometno varnost,



izboljšati TK omrežje,



izboljšati infrastrukturno urejenost občine ter



izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.

Cilj investicije je novogradnja in obnova komunalne opreme, ki obsega:


izgradnjo kanalizacijskega omrežja,



izgradnja črpališča,



izgradnja čistilne naprave z dvema nadzemnima enotama,



izgradnja sekundarnega vodovodnega voda do objekta Žaloviče,



izgradnja javne razsvetljave,



preplastitev voziščne konstrukcije,



posodobitev TK omrežja.

Z gradbenimi deli bomo pričeli v letu 2018.
OB206-09-0016 - Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev (aglomeracija 6221)
Izgradnja kanalizacijskega sistema Bela Cerkev je vključena v načrt razvojnih programov po
letu 2020. Ocenjena vrednost projekta in investicije znaša 670.890 € (Idejna zasnova odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-09-0017 - Kanalizacijski sistemi Šmarješke Toplice - stari del (aglomeracija 6211)
Izgradnja kanalizacijskega sistema Šmarješke Toplice (stari del) je vključena v načrt razvojnih
programov po letu 2020. Ocenjena vrednost projekta in investicije znaša 786.030 € (Idejna
zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-12-0001 – Male čistilne naprave (subvencije)
V proračunu imamo namenjena sredstva za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih naprav za
območja, kjer ni predvidenega kanalizacijskega sistema. V skladu s pravilnikom o pogojih in
merilih, ki ga je obravnaval občinski svet, so fizične osebe upravičene do subvencij.
OB206-10-0009 – Fekalna kanalizacija Brezovica - Strelac in vodovod Strelac II. faza
Cilj investicije je povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo kanalizacije in obnovo
vodovoda, zagotavljanje večje kakovosti bivanja, preprečiti nadaljnje onesnaževanje tal in voda
v porečju reke Krke, še posebej pa vodnega vira Jezero, ki je v neposredni bližini.
Specifični cilji projekta so ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselji
Brezovica in Strelac ter zagotovitev varne vodooskrbe, zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje
požarne varnosti z obnovo vodovoda Strelac; izboljšanje kakovosti vode na vodnem viru
Jezero.
Sama realizacija je možna le s pridobitvijo nepovratnih sredstev državnega ali evropskega
proračuna. Vrednost projekta je 1.137.750 €.

98

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot
OB206-16-0007 – Doživetje vodne transverzale panonskega in jadranskega morja (Aqua
Ludos)
Občina (vodilni partner) je s partnerji iz Slovenije in Hrvaške pristopila k pripravi skupnega
projekta, katerega poudarek je ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne
dediščine.
Opis projektnih aktivnosti:


ureditev otoka Tržič (opazovalnica z vso pripadajočo opremo za opazovanje naravne
dediščine),



ureditev okolice Zdravcev (kozolec kot vstopna točka, opazovalnice za ptice in bobre,
ureditev učne poti, urbana oprema, leseni podesti, parkirišča za kolesa),



ureditev okolice slapa Radulja,



ureditev učilnice v naravi ob Osnovni šoli Šmarjeta,



ureditev okolice Klevevških Toplic (naravnega hipotermalnega bazena).

Polega navedenih aktivnosti bodo izvedene še naslednje ne-investicijske aktivnosti, kot so
priprava projekta, vodenje in koordinacija projekta, spremljanje in poročanje projekta, izvedba
izobraževalnih delavnic in promocijske aktivnosti.
Glavni cilj investicijskega projekta Občine Šmarješke Toplice je ohraniti in povečati privlačnost
edinstvene naravne in kulturne dediščine Šmarjeških Toplice ter skupaj s partnerji projekta
Aqua Ludus razviti trajnostni turistični proizvod.
Občina je kot vodilni partner v načrt razvojnih programov vključila celoten projekt v vrednosti
1.178.946 €. Vrednost projekta, ki odpade na Občino Šmarješke Toplice predstavlja 350.363 €
(za obdobje 2017 – 2020). Od tega občina pričakuje 293.748 € nepovratnih sredstev
evropskega proračuna (ki jih bomo v večji meri realizirali po letu 2018), lastna proračunska
sredstva, ki jih mora občina sama zagotoviti pa predstavljajo višino 56.615 €.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB206-08-0017 – Izdelava OPPN
Po sprejemu občinskega prostorskega načrta je v planu izdelava občinskih podrobnih
prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN). V letu 2017 je bil izdelan in sprejet OPPN
Šmarješke Toplice, pristopili smo k izdelavi OPPN Šmarjeta.
OPPN Šmarjeta
Z izdelavo OPPN Šmarjeta se bo prenovilo širše območje vaškega jedra Šmarjete. Na ta način
se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva, turizma, tradicionalne obrti, poslovnostoritvenih dejavnosti, kulturnih dejavnosti ter uredila ustrezna prometna ureditev.
Naselje Šmarjeta je z ustanovitvijo nove občine Šmarješke Toplice pridobilo na funkciji
lokalnega središča. V naselju se je v zadnjih dveh desetletjih povečalo tudi število prebivalstva.
S spremembami v družbeno-političnem sistemu so naraščale potrebe po razvoju poslovnostoritvenih, družbenih ter manjših proizvodnih dejavnosti. Z razvojem samostojne občine in
turističnega kompleksa v Šmarjeških Toplicah je pričakovati še večji razvoj naselja tudi na
področju centralnih dejavnosti.
Staro jedro, ki predstavlja naselbinsko dediščino, se prenovi. Pri tem se upoštevajo morfologija
naselja ter njegove zgodovinske in kulturne kakovosti. Uredijo se trg in dvorišča, ki se lahko
odprejo tudi za javno uporabo. Ohranjajo se struktura naselja, značilni pogledi in arhitekturna
zasnova kakovostnih objektov ter druge pomembnejše prostorske prvine. Predvidi se sanacija
neustrezno oblikovanih objektov. Del območja (naselbinska dediščina) se lahko ureja s
posebnim OPPN, skladno s konservatorskim načrtom za prenovo. Obstoječa cesta dobi vlogo
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osrednje ulice. Uredita se peš in kolesarski promet. Uredi se novo parkirišče za potrebe
pokopališča, in sicer med obstoječim pokopališčem in območjem tovarne Plastoform. Na stiku
med parkiriščem in pokopališčem se zasadi drevoredna poteza, katere linija se nadaljuje do
južnega roba območja ZK (vzdolž celotnega parkirišča). Vsi posegi na območju kulturne
dediščine, naravnih vrednot in vodotoka morajo biti usklajeni s pristojnimi službami oz. predpisi
s področja varstva kulturne dediščine, narave in upravljanja z vodami.
OB206-14-0004 – Občinski prostorski načrt (sprememba in dopolnitev)
V letu 2017 smo pričeli s spremembo in dopolnitvijo občinskega prostorskega načrta.
Uravnotežen prostorski razvoj Šmarjete s Šmarješkimi Toplicami in drugih naselij, glede na
njihovo vlogo v omrežju naselij se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj
stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti predvsem v Šmarjeti s Šmarješkimi
Toplicami in v drugih večjih naseljih (Bela Cerkev, Zbure in Dolenje Kronovo) glede na njihov
pomen v omrežju naselij, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim
opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo.
16039001 - Oskrba z vodo
OB206-08-0020 - Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske – Občina Šmarješke Toplice
Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin,
ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in
primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v
Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas
(prostornina 200 m3). Celotna izgradnja je v teku. Vodarna je v polnem obratovanju, uporabno
dovoljenje je bilo pridobljeno tekom leta 2017.


Odsek 3: Vodarna Jezero – VH Sračnik
Odsek predstavlja transportni cevovod med vodarno Jezero (161 m.n.m) in obstoječim
vodohranom Sračnik (224 m.n.m), preko katerega se oskrbujejo nekatera naselja v občinah
Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej. Načrtovani vodovod je iz nodularne litine DN 150 in
DN 200 mm. Poteka deloma po obdelovalnih kmetijskih površinah, deloma v lokalnih cestah,
deloma tudi znotraj stanovanjskih naselij, 1x prečka potok Toplica, 1x državno cesto.
Potrebno je zgraditi predmetni odsek s pododseki:





pododsek 3A: vodarna Jezero – Blatnik ob potoku;



pododsek 3B: odcep Šmarješke Toplice – Družinska vas;



pododsek 3C: Sela – VH Sračnik.

Odsek 6: Družinska vas – VH Gorenja vas
Odsek predstavlja povezavo Regionalnega vodovoda – vodarne Jezero in vodohrana Kij (240
m.n.m.) z vodovodnim sistemom Šmarješke Toplice, oziroma vodohranom Gorenja vas V ta
namen je poleg izgradnje povezovalnega vodovoda potrebno na koti od 195 do 200 m.n.m.
zgraditi prečrpališče Gorenja vas za prečrpanje vode v vodohran Gorenja vas (263 m.n.m.).
Zgradi se pododsek 6B: prečrpališče – VH Gorenje vas.



Vodohran Gorenja vas – 200 m3
V občini Šmarješke Toplice je za naselje Šmarjeta in širšo okolico, vse do Zbur,
najpomembnejši vodohran Gorenja vas. Ta je sedaj prostornine 60 m3, kar je daleč premalo za
zanesljivo in varno oskrbo, zato je v gradnji nov vodohran Gorenja vas.
Vodohran Gorenja vas bo s svojo lokacijo in prostornino zagotavljal zanesljivo oskrbo s pitno
vodo, tako za gospodinjstva kot za industrijo, za naselje Šmarjeta in širšo okolico. Obstoječi 60
m3 vodohran pa bo služil kot akumulacija za črpališče za vodovod Koglo.
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Vodarna Jezero
Na zajetju Jezero je predvidena gradnja čistilne naprave za pripravo pitne vode po postopku
ultrafiltracije, zmogljivosti 160 l/s.
Naprava za pripravo pitne vode Jezero se bo instalirala v novozgrajeni objekt, lociran južno ob
obstoječem objektu na parc. št. 348/6, k.o. Družinska vas. Objekt za pripravo vode je predviden
kot prizidek k obstoječemu objektu. Tlorisne dimenzije objekta so 28.6 x 17.3 m, višina objekta
nad terenom pa je od 10.3 m (severna stran) do 11.4 m (južna stran). Dostop do objekta je po
obstoječi dostopni poti do črpališča Jezero.
Filtracija se bo koncipirala kot tlačna membranska ultrafiltracija. Vključevala bo napravo za
filtracijo z aktivnim ogljem in z ultrafiltracijo, dozirne naprave, zbiralnik za čisto vodo (pearmeat),
povezovalne cevovode, črpalke za nadaljnje črpanje v oskrbovalno omrežje, dezinfekcijo s klor
dioksidom, vključno z vsemi potrebnimi postopki, objekti in opremo za čiščenje pralnih vod, ki se
morajo očistiti do take stopnje, da bodo primerne za izpust v vodotok. Gošča se bo odvažala na
dehidracijo na Centralno čistilno napravo za odpadne vode v Novo mesto. Tehnologija bo
računalniško vodena (brez stalne posadke) in povezana z obstoječim sistemom procesnega
vodenja v Komunali Novo mesto. V maju mesecu 2017 je za vodarno Jezero potekal tehnični
pregled, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje s strani Upravne enote Novo mesto. Sedaj
poteka poskusno obratovanje.
Predmet projekta je tudi nov AB most preko potoka Toplica za dostop do vodarne.
OB206-08-0022 – Subvencije komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), izguba
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) smo dolžni
poskrbeti za plačilo subvencije cen komunalnih storitev na področju vodooskrbe in kanalizacije.
OB206-08-0058 - Vodovod Šmarješke Toplice (stari del)
Obstoječe omrežje je dotrajano, pod dimenzionirano, ne zagotavlja požarne varnosti in kot tako
potrebno celovite obnove. V naslednjem obdobju je načrtovana izgradnja kanalizacije, ki
sovpada s potekom vodovoda, zato je smotrno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. V Načrtu
razvojnih programov imamo za omenjeno investicijo planirana sredstva za projekt (30.000 €) ter
za samo izgradnjo, 198.000 €.
OB206-08-0059 – Vodovod Bela Cerkev
V načrtu razvojnih programov imamo na projektu OB206-08-0059 namenjena sredstva za
vodovod Bela Cerkev (200.000 €).
OB206-09-0009 - Vodovod Vinji Vrh (visoka cona)
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske
razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovalnih con.
Potrebno bo narediti predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo kulturne dediščine).
Skupaj z Občino Škocjan smo pristopili k izdelavi idejne zasnove za omenjeno območje in bo
poleg predpisane vsebine za idejno zasnovo vsebovala tudi projektne pogoje pristojnih
soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo, oceno stroškov gradnje, pregledno situacijo s
prikazom posameznih varovanih območij.
OB206-09-0010 - Vodovod Šmarjeta
Za investicijo vodovod Šmarjeta je v načrtu razvojnih programov, po letu 2018 predvidena
izvedba v višini 108.000 €.
OB206-10-0011 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacija,
vodovod)
V proračun smo vključili obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zaradi dotrajanosti
na posameznih odsekih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (investicije in intervencije); v
skladu z 12. členom pogodbe o poslovnem najemu.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB206-08-0025 – Urejanje pokopališč (Bela Cerkev, Slape, Šmarjeta)
Investicijsko urejanje – tekoče vzdrževanje pokopališč ter objektov glede na potrebe in plan.
16069002 - Nakup zemljišč
OB206-08-0026 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč ima Občina Šmarješke Toplice v načrtu razvojnih programov za leto 2018
predvidena sredstva v višini 127.427 €. Letni program nabave občinskega stvarnega in
finančnega premoženja, skupaj s proračunom in rebalansom proračuna obravnava in sprejema
občinski svet. Prav tako občinski svet obravnava in sprejema posamični program nabave
premoženja.
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
OB206-17-0002 – Nakup zdravstvenih pripomočkov
Občina bo tudi v letu 2018 z donacijami ob občinskem prazniku in z lastnimi proračunskimi
sredstvi pristopila k nakupu defibrilatorja, ki bo nameščen na gasilskem domu v Orešju.
OB206-17-0006 – Ureditev prostorov za razširitev delovanja zdravstva
Občina ima v proračunu za leto 2018 predvidena sredstva za izdelavo investicijske in projektne
dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za ureditev prostorov za razširitev delovanja zdravstva
(dozidava na severni in zahodni strani poslovne stavbe na naslovu Šmarjeta 66, preureditev
obstoječih prostorov v severnem delu).
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB206-08-0042 - Obnova kulturne dediščine
Vsako leto v načrtu razvojnih programov namenimo sredstva za obnovo kulturne dediščine
(pomoč pri obnovi, rekonstrukciji cerkev, kapelic); javni razpis.
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
OB206-17-0007 – Investicijski transfer knjižnici
Sredstva bomo vsako leto namenili za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
Občina bi pristopila k projektu »mimobežnice«, kar pomeni postavitev hišk za knjige. S
projektom želimo širiti bralno kulturo, ponesti knjige na prosto, med ljudi, izven inštitucije
knjižnice, jih postaviti na točke, kjer se ljudje večkrat ali občasno zadržujejo in lahko vsaj kak
trenutek svojega časa posvetijo branju. Obenem želimo spodbujati izmenjavo knjig: ljudje bodo
lahko knjige iz »mimobežnic« vzeli domov, jih prebrane vrnili ali v zameno prinesli kakšno svojo.
18039005 – Drugi programi v kulturi
OB206-15-0007 – Hiša žive dediščine (programska vsebina, izvajanje dejavnosti ter
drugo)
Sredstva bomo vsako leto namenili za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
OB206-15-0005 – Kultura v občini
Sredstva bomo vsako leto namenili za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
V letu 2018 načrtujemo naročilo za izdelavo in postavitev litega kipa v čast g. Janezu Oberču,
prvemu županu Šmarjete. Kip bo postavljen v Šmarjeti, kjer bomo skupaj z župnijo Šmarjeta
uredili park pomembnih osebnosti našega kraja.
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18059001 – Programi športa
OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov
Sredstva vsako leto namenimo za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter
površin.
18059002 – Programi za mladino
OB206-15-0001 – Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah
Občina bo pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo CŠOD. Pri tem projektu bo
poskušala pridobiti nepovratna sredstva državnega ali evropskega proračuna.
Objekt stare šole, predvidenega za preureditev v CŠOD se nahaja v zahodnem delu Šmarjeških
Toplic in je bil zgrajen leta 1956. Objekt ima 353,3 m2 neto tlorisne površine in je etažnostni
K+P. Zgrajen je iz opeke in priključen na vodovodno in elektroenergetsko omrežje. Objekt stare
šole je povsem dotrajan in nefunkcionalen ter kot tak predviden za rušitev.
Cilj investicije je torej izgradnja novega objekta CŠOD na lokaciji stare šole v Šmarjeških
Toplicah in vzpostavitev nove organizacijske enote, kar obsega:


rušitev obstoječega objekta stare šole v Šmarjeških Toplicah,



izgradnjo novega objekta, ki bo skladen z določili javnega razpisa Eko sklada,



izgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture,



zunanje urejanje novega objekta,



nakup vse potrebne opreme ter



vzpostavitev nove organizacijske enote CŠOD.

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši omogočiti
slovenskim otrokom šolo v naravi ter pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti v Šmarjeških
Toplicah oziroma vzhodnem delu regije Jugovzhodna Slovenija.
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:


vzpostaviti CŠOD, ki bo omogočal izvedbo šol v naravi, taborov, aktivnih počitnic,
programov za nadarjene, mladinskih raziskovalnih skupin, ekskurzij in raznih predavanj,



zagotoviti optimalne prostorske in organizacijske pogoje za vzgojno – izobraževalni proces,



mladim iz regije in širše približati naravne, kulturne, družbene in zgodovinske značilnosti te
regije,



omogočiti zdrav razvoj otrok regije in širše (razvijanje osebnostnih lastnosti v skladu s
sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, socializacija, spodbujanje prijateljstva in medsebojne
pomoči),



omogočiti športnim klubom, kulturnim društvom, drugim šolskim skupinam, skupinam družin
in posameznikom iz regije in širše izvedbo seminarjev, delavnic, pevskih vaj, priprav na
tekmovanja, oddih,



omogočiti nove zaposlitve,



dvigniti standard družbenega okolja,



prispevati k trajnostnem razvoju regije.

OB206-17-0008 – Prosti čas otrok in mladine (izgradnja, ureditev)
V kolikor bodo dopuščale prostorske in druge možnosti, bi občina uredila prostor, kjer bi otroci
in mladina preživljali prosti čas (fitnes na prostem, skejt park).
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB206-09-0005 – Osnovna šola – rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava
Osnovna šola Šmarjeta je bila pred leti nadgrajena zaradi potreb novih učilnic, v bodoče pa se
predvideva nadzidati še severno zahodni trakt, kjer se bo pridobilo še nekaj upravnih prostorov
in dodatne učilnice. Osnovna šola Šmarjeta je po horizontalnih in vertikalnih gabaritih členjen
objekt. Del stavbe je dvoetažen, del je samo pritličen, del objekta pa je podkleten. Severno
zahodni del šole je pritličen s poševno stropno konstrukcijo. Objekt je priključen na vso
razpoložljivo infrastrukturo (vodovod, elektroenergetsko omrežje).
V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za rekonstrukcijo in dozidavo
osnovne šole (odvisno od pridobljenih nepovratnih sredstev).
20049003 – Socialno varstvo starih
OB206-17-0009 – Večgeneracijski center – dnevni center (izgradnja)
Občina bo v letu 2018 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za
izgradnjo centra, ki bo varen, prijeten in dostopen za različne ciljne skupine in kjer se bodo
vsakodnevno izvajale aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju (“hiša prijeteljstva”).

mag. Bernardka Krnc
Županja
Občine Šmarješke Toplice

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Strokovne službe

Priloga:


Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije (Urad za makroekonomske analize in
razvoj, Ljubljana, september 2017),



predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna (pojasnilo),



Predlog finančnega načrta za leto 2018 (4100-4/2017 z dne 13. 11. 2017),



kadrovski načrt (predlog).
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