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23039001 - Splošna proračunska rezervacija ......................................................................................................74

•

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,
35/18),

•

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, 82/18).

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 in 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.
11/18, 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 so planirani v višini 4.455.044
€, odhodki pa v višini 5.690.577 €.

PRIHODKI PRORAČUNA
70 - DAVČNI PRIHODKI (2.616.996 €)
700 - Davki na dohodek in dobiček (2.183.259 €)

Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki za leto 2020 pripadajo
Občini Šmarješke Toplice v višini 2.183.259 €, kar predstavlja izračunano primerno
porabo občine. Pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je
za leto 2020 upoštevana povprečnina v višini 589,11 €
703 - Davki na premoženje (242.176 €),
Med davke na premoženje uvrščamo:
•

davek na nepremičnine,

•

davek na premičnine,

•

davek na dediščine in darila,

•

davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve (191.561 €)

Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki
so načrtovani v višini 600,00 €. V okviru domačih davkov na blago in storitve so zajeti
drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 190.961 €. V sklopu slednjih so
izkazani:
•

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v
višini 47.000 €,

•

turistična taksa v znesku 140.000 €,

•

občinske takse od fizičnih in pravnih oseb,

•

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 960,00 €

•

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na kontni skupini 710 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja imamo predvidenih
280.437 €. Od tega imamo predvidene prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih
družb – naložbe z oznako HITR (150 €) prihodke od obresti (600 €) ter prihodke od premoženja
(279.687 €).
Prihodke od premoženja predstavljajo:
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•

prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 25.000 € (zdravstvena postaja, kulturna
dvorana, telefonska centrala in lekarna),

•

prihodki od drugih najemnin v višini 243.487 € (komunalna infrastruktura - Cerod,
Komunala),

•

prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 100 € (ravnanje z divjadjo),

•

drugi prihodki od premoženja v višini 9.000 € (drugi nepredvideni prihodki, pokopališča)

711 - Takse in pristojbine (5.202 €)
V proračunu načrtujemo prihodke iz naslova upravnih taks in pristojbin v višini 5.202 €.
712 - Globe in druge denarne kazni (30.100 €)
V proračunu za leto 2020 načrtujemo globe in druge denarne kazni, in sicer v višini 30.100
€. 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 2020 je narejen na osnovi realizacije preteklega leta.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev (510 €)
V proračunu za leto 2020 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 (410.500 €)
Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 410.500 €, 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 (548.651 €)
V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, v višini 548.651 €
(ocenjena vrednost, cenilna poročila). Planirana se večja odprodaja občinskih zemljišč, ki jih
občina za svoje poslovanje ne potrebuje.
Prodaja premoženja (kontna skupina 722) je opredeljena v Letnem programu prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, ki je
sestavni del in priloga proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020. 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 145.051,07 €.
Podkonto 740000 (47.696,07 €) .
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Podkonto 740001 (83.855 €);
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 2020 omenjena sredstva planiramo na proračunski
postavki 13004 oziroma na projektu OB206-19-0001 Investicijsko vzdrževanje občinskih
cest v letu 2020.
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto 740001 knjižijo tudi prejeta sredstva iz
naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo).
Na podkontu 740004 (10.000 €) imamo planiran prihodek sofinanciranja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva (ocena glede na realizacijo leta 2019) ter prihodek sofinanciranja
vzdrževanja gozdnih cest (ocena glede na realizacijo leta 2019).
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja so namenjena sofinanciranju družinskega
pomočnika (odločba Centra za socialno delo). V letu 2020 smo planirali delež sofinanciranja v
višini 3.500 €; na podlagi ocene realizacije za leto 2019; 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 415.596,81 €.
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 308.511,20 €
(podkonto 741301)..
Občina se je prijavila na 3. Javni poziv za izbor operacij za realizacijo ciljev Strategije lokalnega
razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 - 2020, ki se bodo sofinancirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (projekt Klevevška Toplica, EKSRP).
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.
S projektom Izvir cvička se je Občina prijavila na 4. javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v
programskem obdobju 2014 - 2020, ki se bodo sofinancirale iz sredstev ESRR 94.731,06 €.
V kolikor bo potrebno, bomo planirane prihodke proračuna za leto 2020, uskladili tekom
proračunskega leta 2020 (rebalans proračuna).
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ODHODKI PRORAČUNA
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 340.309 €:
•

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

•

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,

•

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

•

drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 51.107 €:
•

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 883.153 €:
•

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),
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•

poslovne najemnine in zakupnine (zakup parcele v Šmarjeških Toplicah – Sklad kmetijskih
zemljišč, najem prostora za delovanje TIC-a),

•

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 (volilni
odbor – predčasne volitve), 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 €.
Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita poslovni banki. Skladno z delitveno bilanco smo 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 2020 planira rezervo v višini 25.000 €.
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 115.300 €:
•

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 2020 višino
769.350 €:
•

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).
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Največji znesek med drugimi transferi posameznikom predstavlja plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev (557.000 €), sledita pa strošek regresiranja oskrbe v
domovih (90.000 €) ter strošek regresiranja prevozov v šolo (75.000 €).
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v proračunu za leto 2020
predvideni v višini 136.180 €. Gre za razdelitev sredstev na podlagi razpisov na področju
turizma, športa, kulture, kulturne dediščine, protokolarnih dogodkov, neprofitnih organizacij in
združenj, upokojenskih društev 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 2020 predvideni v višini 273.269,09 €:
•

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, Zavod Novo mesto),

•

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 3.035.508,98
€:
•

nakup opreme (strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema; 18.400 €),

•

nakup drugih osnovnih sredstev (turistična infrastruktura, urbana oprema, izvir cvička,
Klevevška toplica); 162.000 €),

•

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.666.517,94 €),

•

investicijsko vzdrževanje in obnove (260.954,76 €),

•

nakup zemljišč (420.711,61 €),

•

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
(506.624,00 €).

Nakup zemljišč (konto 420600) je opredeljen v Letnem programu nabave občinskega stvarnega
in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, ki je sestavni del in priloga
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020. 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 53.400 €, in
sicer kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (požarni sklad, kulturna
dediščina) 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 nima planirane odhodke.
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 ter investicijske kupone pri KBM
INFOND, v nominalni vrednosti 4.359 €. Tržna vrednost omenjenih naložb je na trgu nižja.
V letu 2020 imamo planirana sredstva, ki bodo pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev
doma in v tujini, v višini 4.359 € (Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, ki je sestavni del in priloga proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2020).
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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 2020 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 2021.
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 župana, 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,

•

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, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice
Zakon za uravnoteženje javnih financ
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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 proračunu leta 2020 načrtovali izplačilo sejnin v
višini 14.000 € (sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta). Sejnine bodo izplačane v skladu
s Pravilnikom o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice (100 €
neto).
01003 - Stroški odborov in komisij
Stroški odborov in komisij v proračunu za leto 2020 predstavljajo vrednost v višini 6.000 €
(sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta). Sejnine bodo izplačane v
skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice
(50 € oziroma 30 € neto).
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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 župana je planirana v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev, po katerem je župan
uvrščen 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 50.577 €.
01011 - Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)
Materialne stroške za funkcioniranje (tudi reprezentanco) smo načrtovali v višini 12.940 €. Gre
za izdatke za reprezentanco, ki jih župan 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 in
drugo); 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 10.700 €.

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.

18

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,
plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice
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 Finančne uprave
Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti,

•

zakon o lokalni samoupravi.

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....).
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)
Stroški plačilnega prometa so planirani v višini 2.500 €. 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
1.674 € (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 (100 € oziroma 50 €) in plačila za izvedbo nadzora po letnem programu dela (100 €). V
proračunu za leto 2020 smo v ta namen planirali sredstva v višini 2.200 €.
Pri izplačilu se upošteva Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine
Šmarješke Toplice.

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,
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•

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
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.
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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 12.000 €.
1000 – OBČINSKI SVET
04017 - Objava občinskih predpisov
Na proračunski postavki 04017 je planiranih 4.000 €, 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).
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku
Sredstva v višini 6.648 € 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 2020 planirali sredstva v višini 20.000 € (več kot v letu
2019), za katera lahko kandidirajo pravne osebe, navedene v 4. členu omenjenega pravilnika.
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.
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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 2019, v višini
20.300 € (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 2020 smo sredstva planirali tudi za ureditev
prostorov (na naslovu Šmarjeta 66); v kolikor se bodo izkazale potrebe po dodatnem
vzdrževanju. 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
29.100 €.
06020 – Obnova občinska stavbe
Proračunska postavka 06020 zajema stroške investicij v prostore občinske uprave in objektov, v
vrednosti 18.000 €.

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.
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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,

•

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,
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•

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 5.100 €.
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 2020 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,

•

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.
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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 zakonsko dovoljeno napredovanje javnih uslužbencev (dva plačna razreda v letu
2018) in redno napredovanje javnih uslužbencev v letu 2019 (Dogovor o plačah in drugih
stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)). 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 izplačilo regresa za letni dopust, izplačilo jubilejnih nagrad
in izplačilo morebitne odpravnine. Proračunska postavka je za leto 2020 planirana v višini
340.859 €.
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,

•

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 61.556 €
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.
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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 2020 planiranih 26.609 €.
V splošnem delu proračuna imamo planirane prihodke za sofinanciranje medobčinskega
inšpektorata in redarstva.
Priloga proračuna za leto 2020 je tudi Predlog finančnega načrta za leto 2020, 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 2019 ter razdelitev stroškov za leto 2020.
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), sredstva za nakup
telekomunikacijske opreme (po potrebi) ter drugih osnovnih sredstev (po potrebi). Sredstva so
planirana v višini 7.400 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0003
NRP: OB206-09-0002

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
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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.

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 10.000 €. Predvideva se nabava opreme za
člane ekipe prve pomoči ter drugih potrebnih pripomočkov, izobraževanje oziroma
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usposabljanje članov ekipe prve pomoči. Potrebna bo tudi novelacija dokumentov s področja
delovanja civilne zaščite.
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.
Sredstva na proračunski postavki 07005 so planirana v višini 8.760 €.
07006 – Požarna taksa
Občina s strani Ministrstva za obrambo mesečno prejema sredstva požarne takse (prihodki
splošnega dela proračuna; konto 740), ki jih ima v letu 2020 planirana na proračunski postavki
07006, in sicer v višini 6.400 €.
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
javne gasilske službe v občini Šmarješke Toplice za leto 2020, ki bo podpisana po sprejemu in
veljavi proračuna za leto 2020. Proračunska postavka 07007 je v proračunu za leto 2020
planirana v višini 42.900 €.
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 8.025 €. 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.
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07014 – Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov
Sredstva v višini 40.000 € smo planirali kot investicijski transfer. Gre za namenska investicijska
transferna sredstva, ki jih bo občina v letu 2020 namenila za obnovo gasilskega doma v Zburah.
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.

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.
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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).
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
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.
Vzdrževanje gozdnih cest.
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
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
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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 2020 načrtovali odhodke v višini 20.300 €, in sicer za
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Po
sprejetem proračunu za leto 2020, 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
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.
32

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 2020 planirali sredstva v
višini 3.500 €. 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.
11004 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima sklenjene koncesijske pogodbe za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesionarji so lovske družine. Zakon
o divjadi in lovstvu pa določa, da je 50% koncesijske dajatve prihodek proračuna. Občinam
nakazana sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in se porabljajo kot
namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje,
namen in način porabe teh sredstev ima občina urejene z odlokom. V letu 2020 bomo preko
javnega razpisa razdelili sredstva v višini 500 €.
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 2020 planirali sredstva v višini
1.615 €. Sredstva v višini 15 € 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).
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.
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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.
Kolesarska povezava.
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.
Kolesarska povezava.
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
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:
•

zakon o javnih cestah,

•

zakon o varnosti cestnega prometa,

•

zakon o prevozih v cestnem prometu.
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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 1327000 €.
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 150.000 €. 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 3.000 €).
Navezava na proračunske postavke 13007, 13036, 13010, 13022.
13022 - Urejanje in čiščenje javnih površin
Proračunska postavka 13022 je namenjena urejanju in čiščenju javnih površin. Planirana je v
višini 35.000 € (vzdrževalna dela na javnih površinah, ureditev okolice in druga potrebna tekoča
vzdrževalna dela).
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
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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 350.000 €. 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 ter nadzor 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: OB206-19-0001
13034 – LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)
V proračunu za leto 2020 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. Vrednost proračunske
postavke je planirana v višini 68.094 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0004
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 €.
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 61.000 €. Sredstva
so namenjena tudi za investicijsko vzdrževanje ter nakup merilnika hitrosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0008
13023 - Avtobusna postajališča
V letu 2020 je predvidena obnova in vzdrževanje že obstoječih avtobusnih postajališč.
Proračunska postavka je planirana v višini 6.600 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0004
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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
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 2020 imamo planirana za
geodetske storitve, pobiranje služnosti, stroške notarjev, plačilo dokumentacije in pričetek
gradnje (2.500 €).
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
114.850 € (DIIP 430-022/2017-19 z dne 20. 2. 2019).
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,
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•

izdelava načrta cestne razsvetljave,

•

izdelava varnostnega načrta,

•

izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Sredstva v proračunu za leto 2020 so planirana v višini 74.068 €. Namenjena bodo za izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, za izvedbo javnega naročila, za odkup zemljišča,
izgradnjo, varnost pri delu in nadzor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-16-0003
13047 – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan
V proračunu za leto 2020 imamo planirana sredstva za ureditev regionalne kolesarske
povezave od Novega mesta do Škocjana.
V sklopu omenjenega projekta bo Občina skupaj z Mestno občino Novo mesto ter Občino
Škocjan pristopila k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije za ureditev kolesarske
povezave, predvideno za sofinanciranje izgradnje z nepovratnimi finančnimi sredstvi. V letu
2020 bomo pristopili k odkupu zemljišč.
Sredstva so za leto 2020 planirana v višini 161.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-17-0003
13050 – WiFi4EU
V letu 2020 smo planirali sredstva za projekt WiFI4EU (prijava na javni razpis Evropske
komisije). 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. S
projektom občina nadaljuje v letu 2020, za kar je pridobila sredstva evropskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-18-0002
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.
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S pospeševanjem domače obrti, malega gospodarstva ter podjetništva in turizma krepiti
gospodarsko moč občine.
Vlaganje v turistično infrastrukturo.
Izdelava strategije na področju gospodarstva.
Ureditev turistično storitvene gospodarske cone v Dolenjem Kronovem.
Promocija občine Šmarješke Toplice preko društev in drugih turističnih organizacij.
Uspešna promocija Hiše žive dediščine.
Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju.
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).
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
14002- Izvajanje garancijske sheme za Dolenjsko
Proračunska postavka je planirana v višini 2.177 €.
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
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); 4.410 €.
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.

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 3.853 €.
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,
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•

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 €.
14035 – Financiranje priprave in izvedbe ter sofinanciranje inovativnih podjetniških
predlogov
Sredstva so v proračunu za leto 2020 planirana v višini 1.000 €.
Za izvajanje programa sofinanciranja inovativnih podjetniških predlogov izvaja Razvojni center
Novo mesto dva različna modela.
Obstoječi model sofinancira podjetniške inovativnosti, kjer podjetje predloži vlogo, v kateri
opravičuje predmet vloge (ki je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega,
organizacijskega ali drugega izziva – problema na inovativen način) in se nanaša na preteklo
obdobje.
Novi koncept upošteva svetovni trend delovanja po principu odprtega inoviranja in ni vezan na
preteklo obdobje, temveč se izvaja v tekočem obdobju. Na eni strani podjetje opredeli svoj
problem, na drugi strani pa zunanja razvojna ekipa problem reši. V okviru tega koncepta se
izvede vrsta aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti, ki so usmerjene v povezovanje z
deležniki in med njimi (javna, gospodarska, akademska sfera) na regionalnem oziroma v
lokalnem okolju, s poudarkom na spodbujanju iskanja novih inovativnih rešitev.
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 2020 v proračunu planiranih 508.851 €, ki jih bo namenila za nakup zemljišč
za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, geodetske storitve, parcelacijo, izdelavo projektne
in investicijske dokumentacije.
V sklopu projektne dokumentacije je izdelano:
•

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.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0008
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 19.500 € 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 5.000 €.
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 12.100 € 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 2020 planirali 1.000 € (pokrivanje tekočih
stroškov prostora za december 2019).

42

14011 - Turistična infrastruktura
Sredstva bomo v letu 2020 namenili za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture ter za
postavitev nove infrastrukture. Proračunska postavka je planirana v višini 4.200 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-11-0003
14032 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Sredstva občine 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 2020 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 6.000 €.
Občina sredstva namenja za projekt »Sodobna digitalizacija turistične promocije in razvoj TOP
produktov vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska)«.
Gre za projekt v okviru katerega se razvijajo novi turistični produkti za opredeljene ciljne
skupine, oblikuje nabor 5* doživetij, izdeluje digitalna strategija Dolenjske, vzpostavlja nova
turistična spletna stran visitsmarjeske-toplice.si in druge destinacijske strani, posodablja se
multimedijska knjižnica, prevajajo besedila za spletno stran, izvaja se oglaševalska kampanja in
druge aktivnosti. Projekt bo prispeval k izboljšanju sedanjega stanja na področju prepoznavnosti
Dolenjske in Šmarjeških Toplic kot turistične destinacije.
14044 – 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.
Občina ima za izvedbo projekta planiranih 59.259 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-19-0002
14045 – 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
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.
Občina ima v proračunu za leto 2020 predvidenih 148.440 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-19-0003
14046 – Uresničevanje strategije turizma (javni zavod)
Občina Šmarješke Toplice je leta 2008 sprejela »Strategijo razvoja turizma v Občini Šmarješke
Toplice«. Strategija je bila v letu 2017 novelirana in vključuje analizo razvoja turizma v občini v
letih po sprejetju osnovne strategije ter nove načrte občine, pričakovanja deležnikov turizma v
občini. Novelacijo dokumenta je obravnaval občinski svet. Po sprejemu strategije bomo pristopili
k uresničevanje le – te. V proračunu ima občina namenjenih 80.000 € (transfer za plače in
materialne stroške javnega zavoda).
14047 - Razpršeni hotel Šmarjeta
Planirana sredstva v višini 10.000 € so za pripravo dokumentacije za obnovo oz. adaptacijo
stavbe na naslovu Šmarjeta 49, ki je v lasti Občine Šmarješke Toplice.
14048 – Tematske poti
Sredstva so planirana za ureditve obstoječih pešpoti na območju občine in postavitev urbane
opreme (»kje so tiste stezice«).
14049 – Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji
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.
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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.
Sredstva so planirana v višini 40.000 €.
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.
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.
Izgradnja kanalizacije (NRP).
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.
Pogodbene obveznosti
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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.

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 2020 imamo predviden nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov in
ureditev prevzemnih mest v višini 2.000 €.
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 1.200 € za
investicije v infrastrukturo (poslovni plan).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0015
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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 oziroma investicijski inženiring.
Celotna proračunska postavka predstavlja višino 10.700 €.
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 izgradnji objekta mehansko biološka obdelava
odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine. Na Občino
Šmarješke Toplice, ki je družbenica podjetja CeRod odpade 3,801% delež investicije, kar za
leto 2020 predstavlja vrednost 53.292 €. Preostali del finančnih sredstev je vključen v načrt
razvojnih programov v letu 2020 (123.009 €). Podatke smo v proračun občine vključili na
podlagi plana podjetja Cerod.
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 97.044 € (zagotavljanje sredstev za intervencijsko in investicijsko
vzdrževanje v skladu z 12. členom pogodbe o poslovnem najemu.
V okviru investicijskega vzdrževanja je predvidena ureditev meteorne kanalizacije v Šmarjeti ter
odstranitev čistilne naprave v Šmarjeti. Del sredstev gre za pokrivanje investicije v komunalno
infrastrukturo v naselju JV Šmarješke Toplice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
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 2020 imamo predvidena
sredstva v višini 2.500 € za pričetek gradnje na območju izven državne ceste.
Razlogi za investicijsko namero so med drugim:
NRP: OB206-08-0053
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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 2020 imamo v proračunu planirana sredstva (268.000 €). Sredstva so planirana za
novelacijo projektne dokumentacije in pričetek gradnje. 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 30.000 €
(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.

Sredstva v višini 105.000 € so planirana za pokrivanje tekočega dela investicije, ki je bila na
terenu zaključena v letu 2019.
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.
Za obnovo kanalizacijskega sistema in ostalih komunalnih vodov v naselju Šmarjeta, bomo v
letu 2020 pristopili k izdelavi projektne dokumentacija (PGD, PZI). Sredstva so v proračunu
planirana v višini 274.000€, tudi za pričetek investicije v drugi polovici leta 2020.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0062
15027 – Kanalizacijski sistem Zbure
V Zburah bo občina pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo fekalnega
kanalizacijskega sistema. Na osnovi projektne dokumentacije bodo sledile aktivnosti potrebne
za izgradnjo planirane komunalne infrastrukture (50.000 €).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0063
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
15033 – Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev
Občina bo pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo fekalnega kanalizacijskega
sistema. Na osnovi projektne dokumentacije bodo sledile aktivnosti potrebne za izgradnjo
planirane komunalne infrastrukture (20.000 €).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0016
15041 – Kanalizacijski sistemi Šmarješke Toplice
Občina bo pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo fekalnega kanalizacijskega
sistema. Na osnovi projektne dokumentacije bodo sledile aktivnosti potrebne za izgradnjo
planirane komunalne infrastrukture (15.000 €).
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.
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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.
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.
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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.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
Na proračunski postavki 16002 smo načrtovali sredstva v višini 13.000 €, in sicer za
vzdrževanje baze podatkov NUSZ, za pripravo evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne
infrastrukture (PISO CESTE), za obnovo podatkov GURS (program Terraexplorer).
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 2020 so ocenjeni na višino 6.000
€.
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 2020
predvidenih 93.000 €. Z dokumentom so bili obravnavani vsi predlogi, trenutno je dokument v
fazi dopolnjenega osnutka. Izdelati je potrebno celovito presojo vplivov na okolje, sledi javna
razgrnitev, stališče do pripomb, pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in nato
sprejem na občinskem svetu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-14-0004
16068 – OPPN Prinovec spremembe in dopolnitve
Sredstva v višini 20.000 € so planirana za pripravo sprememb in dopolnitev obstoječega OPPN
za Prinovec.
NRP: OB206-19-0009

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 (10.000 €); Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini
Šmarješke Toplice.
16013 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
V proračun za leto 2020 smo vključili obnovo vodovodnega omrežja zaradi dotrajanosti
vodovoda v JV naselju Šmarješke Toplice (sočasna izvedba s kanalizacijo) ter v naselju
Čelevec (prevzem v upravljanje ter nato ustrezno vzdrževanje). Sredstva so namenjena tudi za
druge ureditve potrebne v sklopu investicijske in intervencijskega vzdrževanja infrastrukture (v
skladu z 12. členom pogodbe o poslovnem najemu). Proračunska postavka je planirana v višini
100.000 €.
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
Gradbena dela se v letu 2020 nadaljujejo. Občina ima tudi še obveznost plačila pogodbenega
Na območju Občina Šmarješke Toplice poteka izvedba hidravličnih izboljšav vodovodnega
sistema po projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
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Dolenjske, Odsek 3: Vodarna Jezero – VH Sračnik, projektant IEI d.o.o., št. projekta 6V –
12291.6, avgust 2013. V navedenem projektu ni bil obravnavan odsek povezovalnega
cevovoda do Prinovca, ki pa je izveden iz PVC cevi premera DN140 in starejše izvedbe (1984).
Zato se je Občina Šmarješke Toplice odločila, da pristopi tudi k izgradnji povezovalnega
vodovoda od vodovodnega jaška odcep Družinska vas do obstoječega vodovoda ob poslovno
stanovanjskem kompleksu Prinovec. Trasa predvidenega vodovoda je v pretežni meri
umeščena v cestni svet regionalne ceste R3-667-1385-Zbure-Dolenje Kronovo. Na odseku ob
regionalni cesti je trasa umeščena 1,25 m od roba obstoječega vozišča.
Na obravnavanem območju je vzporedno ob regionalni cesti predvidena izgradnja kolesarske
steze za kar je izdelana IDZ projektna dokumentacija Regionalna kolesarska povezava Novo
mesto - Šmarješke Toplice – Škocjan, št. projekta IDZ-R6/2017, december 2017. V skladu s
Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), znaša dopustna oddaljenost
kolesarske steze izven naselja več kot 1,0 m od zunanjega roba bankine, mulde ali koritnice.
Širina bankine na predmetnem odseku RC znaša 1,0 m.
Trasa predvidenega vodovoda do Prinovca se prične ob obstoječem vodovodnem jašku z
odcepom za Družinsko vas. Vodovodni jašek je izveden v sklopu izvedbe projekta Hidravlična
izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, Odsek 3: Vodarna Jezero –
VH Sračnik, projektant IEI d.o.o., št. projekta 6V – 12291.6, avgust 2013.
Na začetnem odseku poteka trasa vodovoda po travniku do priključka dovozne poti čistilne
naprave Šmarješke toplice na regionalno cesto. Na tem odseku vzporedno z vodovodom
potaka interni elektroenergetski kabel in optični vodnik, ki se ju vodi do obstoječih naprav ob
čistilni napravi. V nadaljevanju je trasa umeščena 1,25 m od roba vozišča regionalne ceste in
tako poteka vse do cestnega priključka poslovno stanovanjskega kompleksa Prinovec, kjer
trasa zavije v smeri jug in poteka vzporedno ob parkirišču do obstoječega vodovoda PVC
DN140. Celotni obravnavani odsek vodovoda se izvede iz NL cevi premera DN150. Na
obravnavanem odseku sta predvidena dva zračna ventila in dva blatna izpusta (podzemna
hidranta).
Planirana sredstva v višini 318.000 €.
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 2020 je predvidena v višini
3.000 €.
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 65.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0022
16063 – Vodovod Žaloviče
Sočasno z izgradnjo kanalizacije in javne razsvetljave, bo občina gradila tudi vodovodno
omrežje. Sredstva na proračunski postavki 16063 so planirana v višini 16.222 €.
Opomba: opis pri proračunski postavki 15032.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0014
16070 – Vodovod Vinji vrh visoka cona
Sredstva so planirana za pripravo DIIP v vrednosti 1.000 €,
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 10.500 €, in sicer za tekoče
vzdrževanje na objektih in ostalih površinah na pokopališčih (pokopališče Slape in glede na
dejansko potrebo v proračunskem letu 2020).
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 2020 bomo namenili sredstva za praznično okrasitev naselij (zamenjava
dotrajane okrasitve) ter za izobešanje zastav (prazniki) oziroma nakup zastav. Sredstva so
planirana v višini 6.000 €.
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 400 €.
16067 – Polnilna postaja za električna vozila
Za investicijsko vzdrževanje polnilnih postaja imamo v proračunu za leto 2020 planirana
sredstva v višini 1.500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-16-0008
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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.

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 2020 smo namenili 18.730 € 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 13.000 €.
16048 - 0dškodnine
Občina bo sproti urejala lastništvo občinskih zemljišč. V ta namen smo v proračunu planirali
sredstva za odškodnine (4.000 €); realizacija bo odvisna od dejanskih potreb v proračunskem
letu 2020.
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 122.866 €. Zemljišča so navedena
- specificirana v letnem programu nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja, ki je
sestavni del in priloga proračuna za leto 2020. 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
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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.

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.

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.
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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 2020 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 18.000 €.
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 2020 planirana v višini 2.000 €.
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).
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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.
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 sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice.
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Šmarješke Toplice.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
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•

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.

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 2020 iz proračuna namenili
investicijski transfer v višini 5.000 €.
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:
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•

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 2020 je 47.058 €.
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 2.500 €. 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 6.270 €.
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.
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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 2.500 €.
18027 - Izdaja občinskega časopisa
Proračunska postavka 18027 (10.000 €) 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. Sejnine bodo izplačane
v skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice
(100 € neto za lektorja in urednika oziroma 30 € neto za člana).
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,
gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18060 – Hiša žive dediščine
Sredstva smo v proračunu za leto 2020 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 8.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-15-0007
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.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
18035 – Sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in združenj
Občina podporo (1.000 €) 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 (3.000 €).
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
(700 €).
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 (20.000 €).
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 2020 bodo sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in pripravo dokumentacije (igrišče
v Zburah).
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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.
18056 – Ureditev otroškega igrišča za prosti čas
Občina mora poskrbeti za varnost igral na javnih površinah. V letu 2020 bomo poskrbeli za
redni pregled igral in vzdrževanje le-teh. V kolikor igrala ne bodo ustrezna, jih bo občina
odstranila. Sredstva bodo namenjena tudi za plačilo nakupa in postavitve igrala. Skupaj bo
občina namenila 8.000 €.
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); 2.000 €.
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.
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.
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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.
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.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
19001 - Dejavnost javnih vrtcev
Proračunska postavka 19001 je planirana v višini 554.700 €.
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 2020 (vrtec v Šmarjeti in ostali vrtci, kamor so vključeni
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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 2020.
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).
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 2020 planirali v višini 7.000 €.
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.
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 35.000 € 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 2020 planirana v višini 5.000 €.
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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 2.100 € v letu 2020 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 2020 so planirana v višini 4.000 €.
19025 – Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Občina bo zagotovila sredstva za kritje stroškov storitev, ki jih bosta učencem Občine
Šmarješke Toplice nudili Osnovna šola Dragotin Kette ter Osnovna šola Ivana Cankarja, kamor
so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Sredstva osnovne šole porabijo za tekoče materialne
stroške, financiranje varuha, investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme, projektno
delo osnovnih šol, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni ter ostale stroške. Sredstva v
letu 2020 so planirana v višini 5.500 €.
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 2020 so planirana v višini 4.000 € (plan na
podlagi realizacije leta 2019).
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).
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.
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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
2019).
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu,
štipendije in študijske pomoči.
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.
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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 92.380 €. 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.

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,

•

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.
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.
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Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov 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.
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 8.400 €.
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.
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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
Sredstva na proračunski postavki 20005 so predvidena v višini 40.000 € (VDC Novo mesto,
Prizma).
20007 – Financiranje družinskega pomočnika
Občina bo za financiranje družinskega pomočnika v proračunu 2020 namenila sredstva v višini
6.000 € (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.
4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Za bivanje starejših oseb 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 €.
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. Upravičencem se denarna
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pomoč dodeli tudi na podlagi 7. člena pravilnika. Proračunska postavka 20014 je planirana v
višini 1.500 €.
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 2020 imamo planirana sredstva v višini 8.000 €.
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 (1.500 €).
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 2020 (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 9.610 €.
20020 - Obdaritev otrok
Obdaritev otrok v času decembrskega praznovanja (dedek Mraz). Sredstva so planirana v višini
6.000 €.

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

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).
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glavni

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.

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,

•

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

iz

naslova

financiranja

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
Skladno z delitveno bilanco smo 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 10.000 €.
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 2021 (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.
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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.
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:
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4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA
23001 – Proračunska rezerva
Proračunska rezerva se bo v letu 2020 oblikovala do višine 20.000 € (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.
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 (5.000
€). 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.
Marjan Hribar
Župan
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