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1 TEMELJNA
PRORAČUNA

IZHODIŠČA

ZA

PRIPRAVO

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 2019 in 2020 in s tem tudi proračunov občine za
leti 2019 in 2020 je napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj.
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, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 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 povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin
(Uradni list RS, št. 48/17).
Povprečnina za leto 2020 je določena v 54. členu ZIPRS1819 (spremembe in dopolnitve
zakona) v višini 589,11 eurov. Spremenjena višina povprečnine, zaradi COVID-19, z dne
30.4.2020 na 623,96 evra (Uradni list RS št. 61/2020).
Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2020
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 2019
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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 2019, vendar je načrtovanje tovrstnih odhodkov
povezano s planom gospodarskih javnih služb za leto 2020.
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 2019 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
2020. Za obdobje 2020 – 2023 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).
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,
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povečanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije,



ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje

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).

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
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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
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
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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.

2 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
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, 13/18; 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, 75/17).

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,
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14/15 – ZUUJFO, 76/15, 11/18 – ZSPDSLS-1; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, NPB1,
24/13, NPB2, 10/14, NPB3, 58/16, NPB4, 11/18 - ZSPDSLS-1).

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Prihodki veljavnega proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 predstavljajo višino
4.455.045 €, odhodki pa višino 5.690.577 €.
Prihodki predloga Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 so predvideni
v višini 4.538.430 €, odhodki pa v višini 5.788.983€.
Obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom Občine Šmarješke Toplice za leto
2020 in Rebalansom I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI PRORAČUNA
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. Po podatkih Ministrstva
za finance, Občini Šmarješke Toplice pripada prihodek dohodnine v višini 2.312390€.
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 2019 smo načrtovali davke na premoženje v skupni višini 242.176 €.
704 - Domači davki na blago in storitve
Na kontni skupini 704 smo za leto 2020 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 100.000 € ter
prihodek pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 960 €.
Občina je v rebalansu proračuna zmanjšala prihodek 704704 Turistična taksa (na podlagi
spremembe Zakona o spodbujanju razvoja turizma morajo občine obračunavati turistično in tudi
promocijsko takso).
Skupna vrednost kontne skupine 704 predstavlja 151.561 €.
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NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na kontni skupini 710 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja imamo predvidenih
274.691 €. Od tega imamo predvidene prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih
družb – naložbe z oznako HITR, VIHR, VZPG (150 €) prihodke od obresti (600 €) ter prihodke
od premoženja 273.941€).
Prihodke od premoženja predstavljajo:


prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 9.800 € (zdravstvena postaja, kulturna
dvorana, telefonska centrala in drugo),



prihodki od drugih najemnin v višini 253.041



prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 100 € (ravnanje z divjadjo, gozdne ceste in
drugo),



prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 2000 €,



drugi prihodki od premoženja v višini 9.000 € (pokopališka dejavnost in drugi nepredvideni
prihodki).

711 - Takse in pristojbine
V rebalansu proračunu načrtujemo prihodke iz naslova upravnih taks in pristojbin v
višini 5.202 €.
712 - Globe in druge denarne kazni
V rebalansu proračunu za leto 2020 načrtujemo globe in druge denarne kazni, in sicer v višini
30.100,00 €. 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.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
V proračunu za leto 2019 načrtujemo prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 510 €. Gre
za prihodke iz naslova reklamnih oglasov v občinskem glasilu Razgledi.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 410.500 €, od tega največji delež predstavlja
prihodek od komunalnih prispevkov (nove gradnje, priključitev na kanalizacijsko in vodovodno
omrežje).
KAPITALSKI PRIHODKI
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V rebalansu proračuna načrtujemo prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, v višini
548.651 € (ocenjena vrednost, cenilna poročila).
Prodaja premoženja (kontna skupina 722) je opredeljena z Načrtom razpolaganja z
nepremičnim premoženjem (letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2020), ki je sestavni del in priloga rebalansa
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020.
73 – PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Na kontni skupini 730 - prejete donacije smo predvideli z rebalansom proračuna donatorska
sredstva, ki jih bomo pridobili na podlagi vloge in posledično sklenjenih donatorskih pogodb.
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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 145.051 €.
.
Na podkontu 740004 smo predvideli prihodek glede na realizacijo na 10.000 € (Medobčinski
inšpektorat in redarstvo ter prihodek sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest.
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja so namenjena sofinanciranju družinskega
pomočnika (odločba Centra za socialno delo). 3.500€; 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 415.598 €.

ODHODKI PRORAČUNA
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 257.410 €, zmanjšani z rebalansom:


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: 38.909 €:


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 970.622 €:


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),
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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),



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 2020 imamo oblikovano kontno skupino 403 plačila domačih obresti: 8.000 €.
409 - Rezerve
Občina Šmarješke Toplice v proračunu za leto 2020 planira rezervo v višini 20.000 €.
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 rebalansu proračunu vrednost v višini 69.100 €:


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



kompleksne subvencije v kmetijstvu (razpis za fizične osebe).
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v rebalansu proračunu za leto 2020
višino 775.350 €:


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



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).

Največji znesek med drugimi transferi posameznikom predstavlja plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev (555.000 €), sledita pa strošek regresiranja oskrbe v
domovih (90.000 €) ter strošek regresiranja prevozov v šolo (75.000 €) in drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom v višini 34.915 €
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu proračunu za leto
2020 predvideni v višini 139.180 €. 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 rebalansa proračuna za leto 2020 predvideni v višini
310.559 €:


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 z rebalansom proračuna predvidena
sredstva v višini 3.146.452 €:


nakup opreme (strojna računalniška oprema, strežnik, pisarniško pohištvo, drugo pohištvo,
oprema za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijska oprema, avdiovizualna oprema,
medicinska oprema; 6.400 €),



nakup drugih osnovnih sredstev 168.000 €),
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novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.555.738 €),



investicijsko vzdrževanje in obnove (389.061 €),



nakup zemljišč in zgradb (459.212 €),



študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring (568.042 €).

Nakup zemljišč (konto 420600) je opredeljen z Načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem (letni program nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine
Šmarješke Toplice za leto 2020), ki je sestavni del in priloga rebalansa proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2020.
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 53.400 €, 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).
Odhodki so podrobneje obrazloženi v posebnem delu proračuna.
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. Tržna vrednost
omenjenih naložb je nižja od nominalne vrednosti.
V letu 2020 imamo planirana sredstva, ki bodo pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev
doma in v tujini, v višini 4.359 € (Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem )
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 2020 imamo oblikovano kontno skupino 550-odplačila domačega dolga, v višini 163.955
€.
Predvideno je plačilo glavnice dolgoročnega kredita poslovni banki (35.374 €). 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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4 POSEBNI DEL PRORAČUNA
V posebnem delu rebalansa proračuna smo uskladili določene proračunske postavke, ki so
obrazložene v tem poglavju. Naredili smo tudi potrebne prerazporeditve znotraj proračunskih
postavk, kar je razvidno v posebnem delu proračuna. Posebni del proračuna je usklajen z
načrtom razvojnih programov za leto 2020.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev sprememb.
01 – POLITIČNI SISTEM
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupana.
Na področju 01 Politični sistem smo v rebalansu proračuna zmanjšali sredstva za sejnine in
pripadajoča povračila stroškov (seje občinskega sveta, komisije, odbori); Zmanjšali smo
sredstva za Obveščanje domače in tuje javnosti in prireditve ob Občinskem prazniku.
Zaradi nepoklicno opravljanje funkcije župana smo zmanjšali sredstva za dejavnost župana kot
so plače in drugi materialni stroški, povečana so sredstva za izplačilo podžupanu
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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. Vključeni so tudi 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....).
04 - SKUPNE
STORITVE

ADMINISTRATIVNE

SLUŽBE

IN

SPLOŠNE

JAVNE

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo vse tiste storitve, ki niso v
zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Na področju 04 smo povečali v rebalansu proračuna za leto 2020 postavko za pravno
zastopanje in pa tekoče vzdrževanje in zavarovanje opreme ter upravnih postopkov (obratovalni
stroški).
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj
občin in drugih oblik povezovanja občin.
Na proračunski postavki 06007 Plače delavcev občinske uprave smo zmanjšali sorazmerno,
zaradi zmanjšanja števila zaposlenih. .
Sredstva za tekoče v smo na proračunski postavki 06013 povečali zaradi posodobitev
informacijskega sistema.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: 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).
Na področju 07 v rebalansu proračuna je predvideno zmanjšanje na postavki 07005 Gasilsko
reševalni center in povečanje na postavki 7007 Dejavnost gasilskih društev v občini.
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti
v občini.
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Na področju 08 v rebalansu proračuna ni predvidenih sprememb glede na sprejeti oziroma
veljavni proračun za leto 2020.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
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.
Na področju 11 v rebalansu proračuna ni predvidenih sprememb glede na sprejeti oziroma
veljavni proračun za leto 2020.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
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.
Glede na zimske vremenske razmere smo zmanjšalii sredstva za zimsko vzdrževanje v
rebalansu proračunu za leto 2020,povečali sredstva na PP 13022 Urejanje in čiščenje javnih
površin in 13010Prometni tokovi. Uvrstili smo novo proračunsko postavko Sanacija plazu v
Gorenji vasi.
14 - GOSPODARSTVO
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Povečali smo proračunsko postavko 14037 Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje
Kronovo, na kateri smo v rebalansu proračuna planirali dodatna sredstva za načrte in drugo
projektno dokumentacijo.
Na proračunski postavki 14028 Knjiga o Šmarjeških Toplicah smo v rebalansu proračuna
povečali postavko.Ravno tako na postavki 14005 Promocija občine, 14011Turistična
infrastruktura in nordijske hoje na podeželju, 14046 Uresničevanje strategij turizma (javni
zavaod).
Zmanjšali smo naslednje proračunske postavke: Klevevška Toplica, Sofinanciranje TICa, Dvig
kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji.
Uskladili smo tudi postavko 14045 Izvir cvička glede na potrebe izpeljave v letu 2020.
V rebalansu proračuna za leto 2020, smo umestili novi proračunski postavki 14050 Doživljajski
park Klevež, 14051 Ureditev središča Šmarjeta in14052 Moletova hiša.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v
zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Na podlagi izračuna Komunale Novo mesto smo uskladili sredstva za subvencije cen javnim
podjetjem (proračunska postavka 15029).
V rebalansu proračuna smo nekoliko povečali sredstva za investicijsko in intervencijsko
vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture( PP 15001)in za Male čistilne naprave(PP 15036)
Znižali smo postavke: 15026 Kanalizacijski sistem Šmarjeta, 15021 kanalizacija Dolenje
Kronovo, 15023 Kanalizacija v naselju Vinica.
Umestili novo proračunsko postavko 15039 Peš bus( lastna sredstva 2000, sredstva iz
proračuna države 6000)
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16 - PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje
in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči
in komunalna dejavnost).
Na podprogramu 16039001 Oskrba z vodo, je planirana proračunska postavka 16028Pokrivanje izgube JP Komunala Novo mesto v višini 18.800 evra (še iz leta 2019)
V rebalansu proračuna smo znižali proračunsko postavko 16043 Vodooskrba s števnino in
povečali 16046 Urejanje geodetskih evidenc. V okviru PP 16027 Nakup zemljišč, je dodan
konto za nakup drugih stavb in prostorov(Moletova hiša).
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
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.
Povečanje PP 17008 Mrliško ogledna služba.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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). V rebalansu proračuna za leto 2019 smo
uskladili postavke 18041-Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez,18010 Center
šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah.
19 - IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Glede na pogodbene obveznosti smo v rebalansu proračuna uskladili sredstva za materialne
stoške v osnovni šoli(PP 19006), za rekonstrukcijo osnovne šole Šmarjeta(zmanjšanje PP
19013),izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (proračunska postavka 19025),
posvetovalnica za starše (proračunska postavka 19034), sredstva, ki so v proračunu namenjena
za glasbeno šolo (proračunska postavka 19036),) .
20 – SOCIALNO VARSTVO
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.
Na področju 20 so v rebalansu proračuna predvidene spremembe na področju financiranje
družinskega pomočnika ( proračunska postavka 20007).
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom v višini 163.955 €
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje 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
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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.
Na področju 23 smo v rebalansu proračuna planirali sredstva v višini 20.000 € ,od tega 15.000€
za proračunsko rezervo in 5.000 € za splošno proračunsko rezervo.

5 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE
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.
OB206-19-0006 – Nakup osnovnih sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev
Občina nameni sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma v Zburah.
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.
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.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB206-19-0001 – Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020
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
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.

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).
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
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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.
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,
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izdelava načrta pločnika z odvodnjavanjem ceste,



izdelava načrta cestne razsvetljave,



izdelava varnostnega načrta,



izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Gradnja se bo pričela izvajati v letu 2018 in je razdeljena na dve fazi.
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. Projekt je umeščen v načrt
razvojnih programov. Financiranje državnega, evropskega in občinskega proračuna. V načrt je
vključen delež vseh partnerjev.
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB206-18-0002 – WiFI4EU
Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod
v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe,
knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji. V sklopu razpisa bo shema financirala namestitev
najsodobnejše opreme za brezžični internet v središčih javnega življenja. Shema bo financirala
stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo
prejemniki plačali stroške povezljivosti (internetna naročnina) in vzdrževanja opreme za najmanj
tri leta. V občini Šmarješke Toplice bi omogočili brezplačen brezžičen dostop do interneta na
treh lokacijah in sicer v območju Prinovca na lokaciji TIC-a Šmarješke Toplice, v Šmarjeti na
lokaciji Občine Šmarješke Toplice, kulturne dvorane, zdravstvenega doma in lekarne ter v Beli
Cerkvi na vaškem trgu ob Hiši žive dediščine. Predviden strošek je namenjen za nakup opreme
za vzpostavitev treh brezžičnih omrežij (dostopne točke, usmerjevalniki, antene, montaža in
priključitev opreme) ter druge pripadajoče stroške.
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.

20

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.
OB206-19-0002 _ Klevevška Toplica
Projekt bo sledil ciljem ukrepa Zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in kulturne
dediščine z naravi prijaznimi ureditvami. Na območju naravnega termalnega izvira v
Klevevžu, ki se imenuje Klevevška Toplica, bomo uredili manjše naložbe v infrastrukturo za
zagotavljanje kakovostne interpretacije naravovarstvenih površin (Natura 2000) s poudarkom na
izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave in okolja. Občina Šmarješke Toplice kot
vodilni partner projekta bo uredila območje Klevevške Toplice, z urbano opremo in manjšimi
posegi, kot npr. utrditev učne poti in izboljšanje obstoječe infrastrukture za večjo varnost
obiskovalcev. Obnovili bomo obstoječe informacijske table, s poudarkom na izobraževanju in
ozaveščanju o pomenu živalskega in rastlinskega sveta na tem območju. Pripravili bomo tudi
promocijsko publikacijo z navedbo vseh pomembnih naravovarstvenih in kulturnih vsebin
območja Klevevža.
Ker moramo območje ob naravnem termalnem izviru skrbno varovati in ohranjati naravno in
kulturno dediščino in se poskušati izogibati množičnemu turizmu na tem območju, bomo sprejeli
prilagojene oblike turističnih programov. Partnerji pri projektu (Gostilna in Penzion Domen,
Zavod za kulturo gibanja in Turistično društvo Šmarješke Toplice) bodo aktivno vključeni in
bodo skrbeli tudi za to, da bodo turistični obiski nadzorovani in da bodo obiskovalci osveščeni o
pomenu Klevevške Toplice ter njenega živalskega in rastlinskega sveta. Do Klevevške Toplice
bodo turisti lahko dostopali z uporabo alternativnih oblik mobilnosti (s kolesi na električni pogon
in z že obstoječim turističnim vlakcem), s čimer bomo tudi zmanjševali onesnaževanje območja
Nature 2000.
OB206-19-0003 – Izvir cvička
Namen operacije Izvir cvička je oblikovanje inovativnega turističnega doživljajskega produkta
»zelenega turizma«, ki bo dal dodano vrednost cvičku in predstavljal eno od osrednjih turističnih
zanimivosti v občini in na širšem Dolenjskem, hkrati pa povezal vinogradnike in vinarje z drugimi
akterji turističnega dogajanja na lokalnem in širšem območju Dolenjske. Obenem bomo celovito
poskrbeli tudi za povezovanje obstoječe in nove turistične ponudbe z naravnimi, kulturnimi in
kulinaričnimi prednostmi našega območja, posledično pa se bo zvišalo število dnevnih
obiskovalcev in prenočitev. Izkoristili bomo tudi skriti turistični potencial, ki že je v okolju in
dodali novo vlogo TIC Šmarješke Toplice.
Z izvedbo projekta bomo prispevali tudi k ohranjanju in vzdrževanju obdelanosti značilne
dolenjske krajine, saj bodo lastniki vinogradov prepoznali svojo priložnost in smisel za
nadaljevanje vinogradniške dejavnosti, številni pa bodo v vinogradništvu prepoznali svojo novo
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priložnost. Z uporabo materialov iz okolice (starih zapuščenih sodov), bomo poskrbeli tudi za
trajnostni vidik operacije in z dodajanjem nove vsebine trenutnim smetem poskrbeli za reciklažo
in okolje.
Z operacijo bomo prispevali tudi k vzpostavitvi novih delovnih mest, vzpostavitev prodaje
lokalnih izdelkov, promocijo občine in celotne dolenjske regije, s tem pa prispevali tudi k
izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev. S posebno pozornostjo se bomo posvetili tudi ranljivim
skupinam, saj bo lokacija dostopna tudi za ljudi z različnimi oviranostmi.
OB206-19-0005 – Razpršeni hotel Šmarjeta
Planirana sredstva v višini 6.350 € za objekt Šmarjeta 49, ki je v lasti Občine Šmarješke
Toplice.
OB206-19-0007-Tematske poti
Sredstva so planirana za ureditve obstoječih pešpoti na območju občine in postavitev urbane
opreme (»kje so tiste stezice«).
OB206-19-0010 Dvig kompetenc in razvoj turstične. ponudbe.
Operacija nadgrajuje in dopolnjuje turistično ponudbo turistične destinacije Dolenjska. Z
digitalizacijo registrirane nepremične kulturne dediščine bomo na sodoben način okrepili
pretekla uspešna prizadevanja implementacije kulturne dediščine v turistično ponudbo,
nenazadnje je bil ravno projekt Po poteh dediščine eden privih poskusov povezovanja turizma
na Dolenjskem. Dolenjska je zaradi geografske pozicije že samo z vidika arheologije umeščena
v sam vrh evropske kulturne dediščine. S sodobno tehnologijo bomo dediščino na atraktiven in
inovativen način uporabili pri interpretaciji različnim ciljnim skupinam, ki običajno ne zahajajo v
muzeje ter vsem, ki se navdušujejo tako na sodobnimi tehnologijami kot zgodovino.
Digitalno inoviranje kulturne dediščine
Na območju vodilne destinacije (Dolenjska) Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice in Novo
mesto bomo digitalno inovirali vsaj tri enote registrirane nepremične kulturne dediščine ter na
tovrsten način neposredno vplivali na njeno varovanje, prepoznavnost ter sodobno interpretacijo
različnim ciljnim skupinam. Pri samem procesu pa bomo velik poudarek namenili predvsem
pripravi kakovostnih in strokovnih podlag za implementacijo v turistično ponudbo. Pri tem nam
bodo pomagali sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Novo mesto ter
sodelavci Dolenjskega muzeja.

OB206-20-0001 Doživljajski park Klevevž
Občina Šmarješke Toplice je aktivno pristopila k uresničevanju vizije Strategije razvoja turizma v
destinaciji Šmarješke Toplice v obdobju 2017-2027, s katero želi postati dolenjska destinacija,
prepoznana po poglobljenih doživetjih na področjih zdravja, dobrega počutja, aktivnosti v naravi
ter kulinarike in vin. Pri tem je v ospredje postavljen trajnostni turizem s poudarkom na
ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot z dodano izobraževalno noto. Najpomembnejša
naravna vrednota na območju občine Šmarješke Toplice je Klevevž s Klevevško Toplico. V
sodelovanju s Kmetijo Karlovček, lastnico kmetijskega posestva in ostankov gradu Klevevž ter z
Zavodom Historium, neprofitnim zavodom, katerega osnovna dejavnost je upravljanje Muzeja
na prostem Pleterje in ima pridobljen status delovanja v javnem interesu, je v načrtu v letu 2021
na območju nekdanjega gradu Klevevž vzpostaviti muzej na prostem, ki se bo po več kot 20
letih delovanja v Pleterjah, prestavil na novo lokacijo v Klevevž. Muzej na prostem Klevevž bo v
prvotni zasnovi predstavljal zaselek, sestavljen iz treh ali štirih stanovanjskih hiš s pripadajočimi
gospodarskimi objekti. V okviru izobraževalnih vsebin bo vzpostavljena krožna učna pot, ki bo
povezovala območje Klevevške Toplice z posestvom Klevevž. V sklopu urejanja območja bo
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urejeno večje parkirišče za obiskovalce, javna razsvetljava in vzpostavljen nov režim parkiranja
z zaračunavanjem parkirnine. V nekdanjih grajskih objektih v okolici muzeja na prostem bodo
vzpostavljeni prostori za spremljevalne dejavnosti kot so info točka, trgovinica z lokalnimi
izdelki, grajski muzej, vinoteka in ostale spremljajoče dejavnosti, na območju, kjer se nahajajo
ostanki gradu pa je načrtovan prireditveni prostor z naravnimi sedišči v okolici. V času ko ne bo
prireditev, bo prostor namenjen sproščanju in izobraževanju o okoliških vrednotah.
OB206-20-0002 Moletova hiša
Občina Šmarješke Toplice namerava z nakupom in ureditvijo Moletove hiše zaokrožiti celovito
urejanje središča Šmarjete in v njej urediti prostore za spremljajoče dejavnosti, vezane na Izvir
cvička in dejavnosti lokalnih društev. Pred tem je potrebna ureditev dokumentacije in izdelava
načrtov za obnovo oziroma rekonstrukcijo objekta, v katerem je predvidena ureditev trgovine z
lokalnimi izdelki, degustacijskega prostora, kuhinje, vinskega laboratorija, sanitarij in skladiščnih
prostorov.

OB206-20-0003 Ureditev središča Šmarjeta
Ureditev središča Šmarjeta je v povezavi s projektom Moletova hiša in Izvir Cvička.
15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
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). .
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 dogovora, ki so ga 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,
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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.
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
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).
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OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure (aglomeracija 6246)
Projekt kanalizacijski sistemi v Zburah je vključen v načrt razvojnih programov.
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:


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.

Zaključek projekta predvidoma v letu 2020.
OB206-09-0016 - Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev
Izgradnja kanalizacijskega sistema Bela Cerkev je vključena v načrt razvojnih programov po
letu 2020. (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.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
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
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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.



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),
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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.
OB206-09-0009 Vodovod Vinji Vrh
Ureditev dokumentacije.
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.
OB206-10-0011 – 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.
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 2020
predvidena sredstva v višini 168.866 €. 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.
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.
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.
18059001 – Programi športa
OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov
Sredstva vsako leto namenimo za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter
površin.
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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).

Pripravila

Marjan Hribar

Darja Voglar.

župan

Računovodja

Občina Šmarješke Toplice
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