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1 TEMELJNA
PRORAČUNA

IZHODIŠČA

ZA

PRIPRAVO

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine.
Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2016 in 2017 in s tem tudi
občinskih proračunov za leto 2016 in 2017 je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj
Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so bili prikazani
v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije (Priloga I pri sprejemu
proračuna za leto 2016).
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni
izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev,
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev
občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe
(dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne
porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne
porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med
občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od
70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna
izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za
financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli
razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne
izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje
primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki
se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne
porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.
Povprečnina je določena v 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju ZIPRS16/17).
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Občini Šmarješke Toplice za proračunsko leto 2016 pripada prihodek Dohodnina –
občinski vir v višini 1.841.757 €, prihodek iz naslova finančne izravnave v višini 84.014 €
ter prihodek, ki bo Občini doprinesel dodatne finančne učinke po Zakonu o financiranju
občin (21. in 23. člen) v višini 37.491 €.
Ob pripravi občinskega proračuna in rebalansa proračuna je potrebno upoštevati, da se je
gospodarska in s tem seveda tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno
spremenila oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za
čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje
odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občinski
proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti restriktiven
tudi pri načrtovanju odhodkov - izdatkov občinskih proračunov.
Načeloma je pri investicijskih odhodkih potrebno upoštevati naslednji vrstni red:
·

prenos pred obremenitev iz predhodnega leta (sklenjene pogodbe, sporazumi,
aneksi),

·

sofinanciranje iz namenskih sredstev,

·

zagotavljanje zakonsko določenih programov in

·

novi projekti.

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je v mesecu decembru 2015 sprejel Odlok o
proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (12. redna seja; Uradni list RS, št.
106/2015), akt, na podlagi katerega občinska uprava izvršuje svoje naloge.
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer
pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ (kdo porablja
proračunska sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za kaj
se porabljajo javna sredstva).
Tako v sprejetem proračunu kotu tudi v predlaganem rebalansu proračuna želimo
zagotoviti:
·

tekoče izvajanje občinskega proračuna,

·

financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,

·

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

pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,

·

finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.
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2 PREDPISI
S
PODROČJA
JAVNIH
FINANC,
RAČUNOVODSTVA,
JAVNIH
NAROČIL
IN
NADZORA DRŽAVNIH POMOČI
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi.
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi
občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov
neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:
·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 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 IN 94/14).

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 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),

·

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju:
ZSDrP).
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Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
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3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Prihodki sprejetega in veljavnega proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016
predstavljajo višino 2.748.744 €, odhodki pa višino 3.640.106 €.
Prihodki predloga Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 so
predvideni v višini 3.328.003 €, odhodki pa v višini 4.253.015 €.

Obrazložitev bistvenih sprememb med sprejetim oziroma veljavnim proračunom
Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 in Rebalansom I proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2016 (splošni del proračuna)

3.1 PR IH ODK I PR OR AČUN A
V splošnem delu proračuna smo na strani prihodkov med drugim povečali prihodke od
prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (letni program nakupa, ki ga
obravnava in sprejema Občinski svet) ter prihodke od komunalnih prispevkov (glede na
realizacijo tekočega leta ter predvideni plan do konca proračunskega leta 2016). Na drugih
kontnih skupinah razreda 7, večjih sprememb ni.
70 - D AVČN I P R IHOD K I
700 - Davki na dohodek in dobiček
Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski
vir. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek
občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v
Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na
prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Občina je v rebalansu proračuna za leto 2016 planirala prihodek v
višini 1.841.757 €.
703 - Davki na premoženje
Med davke na premoženje uvrščamo:
·

davek na nepremičnine,

·

davek na premičnine,
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·

davek na dediščine in darila,

·

davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

V rebalansu za leto 2016 smo načrtovali davke na premoženje v skupni višini 206.904
€.
704 - Domači davki na blago in storitve
Na kontni skupini 704 smo za leto 2016 med drugim planirali prihodek okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 48.710 € (podatek
Komunale Novo mesto), prihodek turistične takse v višini 65.000 € ter prihodek
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 500 €.
Skupna vrednost kontne skupine 704 predstavlja 114.215 €.
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na kontni skupini 710 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja imamo
predvidenih 281.121 €. Od tega imamo predvidene prihodke od obresti (1.000 €) ter
prihodke od premoženja (280.121 €). V rebalansu smo znižali prihodke od obresti
zaradi nizkih obrestnih mer, ki jih ponujajo banke in hranilnice na trgu. Povečali pa smo
prihodke od premoženja (dobiček iz naslova poslovanja Komunale Novo mesto).
Prihodke od premoženja predstavljajo:
·

prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 13.027 € (poslovnega
prostora, zdravstvene postaje, kulturne dvorane, telefonske centrale, Šmarjeta
49),

·

prihodki od najemnin za stanovanje v višini 1.699 €,

·

prihodki od drugih najemnin v višini 239.105 (prihodek najema komunalne
infrastrukture - Cerod, Komunala),

·

prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 3.000 € (ravnanje z divjadjo,
gozdne ceste),

·

prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 30 €,

·

drugi prihodki od premoženja v višini 23.260 € (pokopališka dejavnost, dobiček
poslovanja Komunale Novo mesto).
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711 - Takse in pristojbine
V sprejetem proračunu in rebalansu proračuna načrtujemo prihodke iz naslova
upravnih taks in pristojbin v višini 5.003 €.
712 - Globe in druge denarne kazni
V rebalansu proračuna za leto 2016 načrtujemo globe in druge denarne kazni, in sicer v
višini 17.900 €. 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 2016 je narejen na
osnovi realizacije preteklega leta in tekočega proračunskega leta 2016.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
V rebalansu proračuna za leto 2016 načrtujemo prihodke od prodaje blaga in storitev
v višini 600 €. Gre za prihodke iz naslova reklamnih oglasov v občinskem glasilu
Razgledi.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo 320.350 €, od tega največji delež
predstavlja prihodek od komunalnih prispevkov (nove gradnje, priključitev na
kanalizacijsko in vodovodno omrežje). V rebalansu proračuna za leto 2016 smo
omenjeno kontno skupino povečali na račun realizacije prihodka od komunalnih
prispevkov (tudi realizacije do konca proračunskega leta).
7 2 - K A P I T AL S K I P R I H O D K I
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
V proračunu načrtujemo prihodke od prodaje zemljišč (stavbnih in kmetijskih), v višini
402.668 € (ocenjena vrednost). Omenjene prihodke smo v rebalansu proračuna
povečali glede na sprejeti proračun za leto 2016.
Prodaja premoženja (kontna skupina 722) je opredeljena v Letnem programu prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto
2016 (predlog), ki je priloga predloga Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice
za leto 2016. Občinski svet obravnava in sprejema tudi posamični program prodaje
premoženja.
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73 - PR EJET E DO N AC IJE
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.
7 4 - T R AN S F E R N I P R I H O D K I
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Kontna skupina 740 predstavlja planirane prihodke v višini 134.886 €.
Občina Šmarješke Toplice je finančno izravnavo za leto 2016 planirala na osnovi leta
2015 (124.220 €). V rebalansu proračuna smo jo uskladili z veljavnimi izračuni oziroma
podatki Ministrstva za finance (84.014 €)
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 2016 (rebalans)
smo omenjena sredstva planirali v višini 37.491 €.
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na konto 740001 knjižijo tudi prejeta
sredstva iz naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo). Požarna taksa je planirana
v višini 5.400 €.
Na kontu 740004 imamo planiran prihodek sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata
in redarstva (2. obrok iz leta 2015 ter 1. obrok leta 2016) ter prihodek sofinanciranja
vzdrževanja gozdnih cest. Prihodke smo planirani v skupni višini 6.000 € (povečanje
glede na sprejeti proračun za leto 2015).
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja so namenjena sofinanciranju
družinskega pomočnika (odločba Centra za socialno delo). V letu 2016 smo planirali
delež sofinanciranja v višini 1.981 € (konto 740200).
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3.2 ODHODKI PRORAČUNA
Povečanje in sprememba na strani odhodkov je obrazložena v posebnem delu proračuna
(pri posameznih področjih).
40 - T EKOČI ODHODKI
400 - Plače in d rugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 236.239 €:
·

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

·

regres za letni dopust (v skladu z ZUJF-om),

·

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

·

sredstva za delovno uspešnost,

·

sredstva za nadurno delo (seje, odbori, komisije),

·

drugi izdatki zaposlenim (odpravnina).

Plače smo v rebalansu proračuna nekoliko povečali, saj začne s 01. 09. 2016 veljati nova
plačna lestvica. Planirali smo tudi odpravnino, zaradi odhoda javnega uslužbenca.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 34.601 €:
·

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

·

prispevek za zdravstveno zavarovanje,

·

prispevek za zaposlovanje,

·

prispevek za starševsko varstvo,

·

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,

·

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 710.841 €:
·

pisarniški material in storitve (pisarniški material, čistilni material, založniške in
tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, strokovna literatura, stroški
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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,
drugi splošni material in storitve),
·

posebni material in storitve (drobni inventar, uniforme in službena obleka,
zdravniški

pregledi

zaposlenih, geodetske

storitve, parcelacije,

cenitve,

protokolarna darila, promocija, organizacije proslav, drugi posebni material in
storitve),
·

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

·

prevozni stroški in storitve (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za
registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet),

·

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

·

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

·

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, sejnine udeležencem
odborov, sej občinskega sveta, nadomestilo podžupanu, sodni stroški, storitve
odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev, plačilo za delo preko študentskega
servisa, članarine v institucijah, avtorski honorar, strokovno izobraževanje
zaposlenih, storitve organizacije, pooblaščene za plačilni promet, stroški davčnih
postopkov, drugi operativni odhodki).

Na kontni skupini 402 smo v rebalansu proračuna med drugim povečali založniške in
tiskarske storitve (promocijsko gradivo), geodetske storitve, parcelacije, cenitve, stroške
električne energije, prevajalske storitve, plačila za delo preko študentskega servisa (TIC),
stroške notarjev.
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403 - Plačila domačih obresti
V letu 2016 imamo oblikovano kontno skupino 403 plačila domačih obresti: 18.000 €.
Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita poslovni banki. S 01.01.2010 so se zaradi
spremembe SRS ukinila "sredstva v upravljanju", zato se je vsa javna komunalna
infrastruktura prenesla iz javnih podjetij na občine.
Tako smo po delitveni bilanci od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo
mesto) prejeli dolgoročni kredit za čistilno napravo in s tem tudi obveznost plačila
obresti.
Prav tako je bil v letu 2014 sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno
zadolži za področje izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačila obresti so
planirana tudi za ta namen.
409 - Rezerve1
Občina Šmarješke Toplice ima planirana sredstva na splošni proračunski rezervi v
višini 10.000 €.
V rebalansu proračuna smo planirali tudi sredstva za oblikovanje obvezne proračunske
rezerve, ki jo Občina lahko porabi z odlokom, ki ga sprejme Občinski svet. Občina bo
oblikovala proračunsko rezervo v višini 13.234 €.
41 - T EKOČI T RANSF ERI
410 - Subvencije
Kontna skupina 410 predstavlja v proračunu vrednost v višini 22.913 €:
·

subvencije javnim podjetjem (Komunala NM),

·

kompleksne subvencije v kmetijstvu (razpis za fizične osebe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v rebalansu proračuna za leto
2016 višino 793.669 €:
·

1

darilo ob rojstvu otroka v višini 200,00 € neto (sklep Občinskega sveta),

Podrobna obrazložitev je podana v posebnem delu proračuna, pri proračunski postavki 23001 in

proračunski postavki 23007.
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·

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

·

drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in
priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, sofinanciranje pomoči na domu,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sredstva za
varstvo duševno in telesno prizadetih, subvencioniranje stanarin, izplačilo
družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Največji znesek med drugimi transferi posameznikom predstavlja plačilo razlike med
ceno programov v vrtcih in plačili staršev (600.000 €), sledita pa strošek regresiranja
oskrbe v domovih (91.000 €) ter strošek regresiranja prevozov v šolo (67.000 €).
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v proračunu za leto 2016
predvideni v višini 93.886 €. Gre za razdelitev sredstev na podlagi javnih razpisov
Občine, na področju turizma, športa, kulture ter sociale. Sredstva so namenjena tudi
društvom, ki jim je podeljen status v javnem interesu ter prostovoljnim gasilskim
društvom (tekoče delovanje).
413 - Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi so v splošnem delu proračuna za leto 2016 predvideni v višini 196.358
€:
·

tekoči transferi občinam (skupna občinska uprava-medobčinski inšpektorat in
redarstvo),

·

tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki (Gasilska zveza Novo mesto, Gasilsko reševalni center, Društvo
prijateljev mladine Mojca),

·

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne
varnosti

glede

plačil

zdravstvenega

zavarovanja

brezposelnih

oziroma

nezaposlenih (na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju in varstvu),
·

tekoči transferi v javne zavode (materialni stroški OŠ Šmarjeta, Posvetovalnica
za otroke in starše, OŠ Dragotin Kette, Glasbena šola Novo mesto, knjižnično
gradivo, materialni stroški in stroški bibliobusa v Knjižnici Mirana Jarca, Razvojni
center Novo mesto d.o.o., Zdravstveni dom Novo mesto).
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42 - INV E ST IC IJ SK I O DHO DK I
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev2
Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih
in neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljava, pa tudi plačila za
načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb ter drugih pomembnih
naprav.
Investicijski odhodki so odhodki za naložbe, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost
opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega
kontnega načrta izkazuje v svojih poslovnih knjigah.
Občina Šmarješke Toplice ima na kontni skupini 420 predvidena sredstva v višini
2.076.483 €:
·

nakup opreme (računalniška oprema, oprema za tiskanje, telekomunikacijska
oprema, pisarniško pohištvo, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav; 20.400 €),

·

nakup prevoznih sredstev (službeno vozilo za potrebe opravljanja komunalnih
del po terenu; 3.500 €),

·

nakup

drugih

osnovnih

sredstev

(avtobusno

postajališče,

turistična

infrastruktura, oprema za čiščenje; 23.000 €),
·

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.012.902 €),

·

investicijsko vzdrževanje in obnove (109.140 €),

·

nakup zemljišč (427.972 €)3,

·

nakup licenčne programske opreme (občinska uprava v primeru novosti; 1.000
€),

2

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.
3

Nakup zemljišč (konto 420600) je opredeljen v Letnem programu nabave občinskega stvarnega in

finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog), ki je priloga predloga
Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016. Občinski svet obravnava in sprejema
tudi posamični program prodaje premoženja.
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·

študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring (478.569 €).

Investicijske odhodke smo v rebalansu proračuna, glede na veljavni proračun za leto
2016, povečali za približno 35,8%, oziroma za 547.421 € (predvsem iz naslova
povečanja nakupa zemljišč, novogradenj, rekonstrukcij, ki so obrazložene v posebnem
delu proračuna.
4 3 - I N V E S T I C I J S K I T R AN S F E R I 4
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Na kontni skupini 431 ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini 42.600
€, in sicer kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam (požarni
sklad, kulturna dediščina, namenska sredstva za nakup osnovnih sredstev PGD,
ureditev okolice gasilskega objekta) ter investicijski transfer javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin (Komunala).
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Na kontni skupini 432 ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini 4.192
€, in sicer kot investicijski transfer Knjižnici Mirana Jarca. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje nakupa bibliobusa.

4

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
in 432.
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3 . 3 R AČ U N F I N A N C I R AN J A
55 - ODPL AČ IL A DOLG A
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 2016 imamo oblikovano kontno skupino 550-odplačila domačega dolga, v višini
156.880 €.
Predvideno je plačilo glavnice dolgoročnega kredita poslovni banki (28.299 €). V letu
2010 smo namreč od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto)
prevzeli dolgoročni kredit za čistilno napravo, ki ga bomo odplačevali do leta 2023.
V letu 2014 je bil sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za
področje izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačilo glavnice (128.581 €) je
planirano tudi za ta namen.
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4 POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu rebalansa proračuna smo naredili določene prerazporeditve znotraj
proračunskih postavk (glede na tekočo in predvideno realizacijo).
01 – POL IT IČ N I S IST E M
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupana.
Na področju 01 Politični sistem ni bistvenih razlik glede na sprejeti proračun za leto 2016.
Na proračunski postavki 01010 smo za 400 € povečali sredstva za osnovne plače (s 01.
09. 2016 začne veljati nova plačna lestvica). Iz istega razloga smo nekoliko povečali tudi
proračunsko postavko 01013.
Drugih sprememb na področju 01 v rebalansu nismo predvideli.
0 2 - E K O N O M S K A I N F I S K AL N A A D M I N I S T R AC I J A
Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter
nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje
organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Vključeni
so tudi stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....).
Povečali smo proračunsko postavko 02004 Dejavnost nadzornega odbora. Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice je na svoji 15. redni seji, dne 15. 04. 2016 sprejel spremembo
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, po katerem članom
Nadzornega odbora pripada plačilo za opravljen nadzor nad poslovanjem Občine.
Drugih sprememb na področju 02 v rebalansu proračuna ni.
04 - SKUPNE
ST ORIT VE

AD M I N I S T R AT I V N E

SLUŽBE

IN

SPLOŠNE

JAVNE

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo vse tiste storitve, ki
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih
ravneh oblasti.
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Na področju 04 v rebalansu proračuna, glede na sprejeti oziroma veljavni proračun za leto
2016, ni sprememb.
0 6 - L O K AL N A S A M O U P R A V A
Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Na področju 06 smo nekoliko povečali proračunsko postavko 06007 Plače delavcev
občinske uprave; osnovne plače (s 01. 09. 2016 začne veljati nova plačna lestvica). V
rebalansu smo planirali tudi sredstva na kontu 400901 Odpravnine, v višini 1.169 €
(prekinitev delovnega razmerja z javnim uslužbencem).
Na proračunski postavki 06009 Materialni stroški občinske uprave, smo povečali sredstva
na kontu 402799 Drugi operativni odhodki. Potrebna je uvedba notranjih pravil za
zakonsko skladno e-hrambo dokumentarnega gradiva (e-računi) in izvedbo letnih
kontrolnih

pregledov

(pregled

dokumentacije,

operativni

pregled

informacijske

infrastrukture, pregled sistemov presoj in skladnosti, idr.). Sredstva na tem kontu so
namenjena tudi za varstvo pri delu, pregled gasilnih aparatov v stavbi občinske uprave.
Nekoliko smo povečali sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme (sophos endpoint protection) ter sredstva za tekoče vzdrževanje operativnega
informacijskega sistema (zaradi okvare, dodatno vzdrževanje dveh računalnikov).
V rebalansu proračuna smo planirali tudi nakup službene obleke za komunalnega delavca
(zagotavljanje varnosti pri delu).
Na proračunski postavki 06013 Nakup opreme smo planirali dodatna sredstva za nakup
avtomobilske prikolice, ki jo potrebuje komunalni delavec pri opravljanju del in nalog na
terenu.
Ostalih sprememb v rebalansu nismo predvideli.
07 - OBR AMB A IN U KRE P I O B IZR EDN IH DO GODK IH
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: stroški operativnega delovanja organov, enot
in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški
dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez,
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske opreme (financirane tudi s požarno
takso).
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Na podprogramu 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, smo v
rebalansu proračuna dodali novo proračunsko postavko 07010 Investicije in investicijsko
vzdrževanje gasilskih objektov. Sredstva bomo namenili kot investicijski transfer za
ureditev kamnite škarpe v potoku ob gasilskem domu v Zburah. Proračunska postavka je
planirana v višini 7.200 €.
Drugih sprememb v rebalansu proračuna, na področju 07 nismo predvideli.
08 - NOT RANJE Z ADE V E IN V ARN OST
Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini.
Na področju 08 ni sprememb glede na sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2016.
11 - K MET IJ ST VO, GOZD ARST VO IN R IB IŠT VO
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Na področju 11 ni sprememb glede na sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2016.
13 - PRO MET , PRO MET N A INFR AS T RUKT URA IN KO MU N IK AC IJ E
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.
V rebalansu proračuna smo povečali proračunsko postavko 13004 Investicije in
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije), in sicer za 40.000 €.
Skupna višina proračunske postavke 13004 je v rebalansu proračuna prikazana v višini
243.000 €. Plan investicijskega vzdrževanje v letu 2016 bo obravnaval Odbor za razvoj. V
sklopu investicijskega vzdrževanja bomo uredili - sanirali tudi plaz v Gorenji vasi; JP 798041 (poplave 2014).
Sredstva smo na proračunsko postavko 13004 zagotovili iz proračunske postavke 13007
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko vzdrževanje).
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Proračunski postavki 13033 LC Obrh – Žaloviče (LC 295-322) ter 13034 LC Družinska vas
– Bela Cerkev 8LC 295-372) smo glede na sprejeti proračun v rebalansu povečali.
Dodatna sredstva bomo namenili za odkup zemljišč5.
Nekoliko smo povečali sredstva za plačilo stroškov električne energije (javna razsvetljava);
računi za mesec oktober, november in december 2015 so bili plačani v letošnjem letu.
Povečali smo proračunsko postavki 13012 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v
Beli Cerkvi. Sredstva bodo namenjena za ureditev parkirišča za avtobuse (izgradnja,
geodetske storitve, notarske storitve, nakup zemljišč, investicijskih nadzor, projektna
dokumentacija). V načrtu razvojnih programov pa smo za leto 2017 planirali sredstva za
ureditev parkirišča za avtomobile.
Nekoliko smo povečali sredstva za izgradnjo ceste in pripadajoče infrastrukture Šmarjeta –
Šmarješke Toplice (proračunski postavki 13013 in 15030).
Na proračunski postavki 13031 Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Družinska vas
(R2/448-1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila), smo v rebalansu proračuna povečali
sredstva za nakup zemljišč6.
V rebalans proračuna za leto 2016 smo uvrstili novo proračunsko postavko 13045 Ureditev
krožnega križišča v Šmarjeti, v višini 20.000 €. Sredstva bomo namenili za postavitev
vodnjaka v obliki vrča ter za ostalo pripadajočo ureditev (gradbena in zemeljska dela).
Ostalih sprememb na področju 13 v rebalansu proračuna ni planiranih.
14 - GOSPODARST VO
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Na

področje

14

smo

na

podprogram 14029001

Spodbujanje

razvoja

malega

gospodarstva, dodali novo proračunsko postavko 14037 Turistično storitvena gospodarska
cona Dolenje Kronovo, v višini 203.000 €. Sredstva bodo namenjena za nakup zemljišč,

5
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geodetske in notarske storitve ter izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI komunalne
infrastrukture)1.
V rebalansu proračuna smo nekoliko povečali proračunsko postavko 14011 Turistična
infrastruktura (dodatna plakatna mesta, stebri, popravilo ograje v Klevevžu).
Proračunsko postavko 14012 Tematska pot – vir življenjske energije, smo povečali zaradi
izdelave projektne dokumentacije za nove točke (arhitekturni oziroma idejni projekt);
prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna.
V rebalans proračuna smo uvrstili novo proračunsko postavko 14038 Turistični produkt
Klevevž (izdelava študije za oceno stroškov investicije za izvedbo vrtine v zajetju termalne
vode v Klevevžu).
Na proračunski postavki 14039 Entente Florale so planirana sredstva v višini 11.000 €
(projekt mednarodnega ocenjevanja urejenosti evropskih vasi). Kriterij pri ocenjevanju ni le
splošna urejenost kraja, temveč tudi okoljevarstvena ozaveščenost, udeleženost lokalnega
prebivalstva, varovanje naravnega okolja, ohranjanje kulturne dediščine. Cilj projekta je
predstavitev kraja, prepoznavnost občine in širšega slovenskega prostora.
Drugih bistvenih sprememb na področju 14 v rebalansu proračuna ni planiranih.
1 5 - V A R O V A N J E O K O L J A I N N AR A V N E D E D I Š Č I N E
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Glede na sprejeti proračun za leto 2016, smo naredili prerazporeditev med proračunsko
postavko 15006 Infrastruktura JP CeROD in proračunsko postavko 15016 MBO odpadkov
v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske. Sredstva na podprogramu 15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki, nismo povečali.
Nekoliko smo povečali sredstva na proračunski postavki 15023 Kanalizacija v naselju
Vinica pri Šmarjeti (druge odškodnine in kazni).
Na proračunski postavki 15032 Kanalizacijski sistemi Žaloviče, smo uskladili sredstva za
nakup zemljišč7.

7
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Ostalih proračunskih postavk na področju 15, glede na sprejeti oziroma veljavni proračun
za leto 2016, nismo spreminjali.
1 6 - P R O S T O R S K O P L AN I R A N J E I N S T AN O V A N J S K O K O M U N AL N A
DEJAVNOST
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, smo v rebalansu proračuna dodali
novo proračunsko postavo16064 OPPN Šmarjeta (izdelava geomehanskega poročila,
študije, dokumenta OPPN), V VIŠINI 40.000 €.
Na podprogramu 16039001 Oskrba z vodo, smo nekoliko povečali sredstva za prevoz
vode gospodinjstvom (glede na tekočo realizacijo).
Dodali smo novo proračunsko postavko 16065 Obnova vodovodnega omrežja na naslovu
Šmarjeta 66 (dotrajanost, okvare), v višini 20.000 €.
Na podprogramu 16069001 Urejanje občinskih zemljišč smo povečali sredstva na
proračunski postavki 16027 Nakup zemljišč (71.586 €).8
17 - ZDRAVST VENO VARST VO
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.
Na področju 17 smo v rebalansu proračuna glede na sprejeti proračun povečali
proračunsko postavo 17008 Mrliško ogledna služba (glede na dejansko in predvideno
realizacijo do konca proračunskega leta).
1 8 - K U L T U R A, Š P O R T I N N E V L AD N E O R G AN I Z A C I J E
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).
8
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Na podprogramu 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, smo v rebalansu proračuna
znižali proračunsko postavko 18024 Kultura v občini (strateški dokument za področje
kulture je izdelala občinska uprava).
V rebalans proračuna smo dodali novo proračunsko postavko 18061 Kulturno društvo
mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, v višini 1.000 € (tekoči transfer nepridobitnim
organizacijam in ustanovam). Društvu je podeljen status v javnem interesu na področju
kulture (odločba številka 0140-101/2015/10 z dne 10. 03. 2016).
Na podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi, smo v rebalansu proračuna dodali
novo proračunsko postavko 18062 Rastoča knjiga, v višini 6.000 € (udejanjanje
arhitekturne stvaritve, ki ponazarja dosedanji razvoj na različnih področjih).
Novo proračunsko postavko 18011 Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta,
smo dodali na podprogram 18059001 Programi športa. Sredstva smo planirali za izdelavo
investicijske dokumentacije (5.000 €).
Ostalih sprememb na področju 18 v rebalansu proračuna ni predvidenih.
1 9 - I Z O B R AŽ E V A N J E
Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Na področju 19 Izobraževanje v rebalansu proračuna ni sprememb višine proračunskih
sredstev.
20 - SOCIALNO VARST VO
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Na področju 20 Socialno varstvo, smo z dejansko realizacijo uskladili planirano vrednost v
sprejetem proračunu, na proračunski postavki 20020 Obdaritev otrok.
2 2 – S E R V I S I R AN J E J A V N E G A D O L G A
Na področju 22 v rebalansu proračuna ni sprememb višine proračunskih sredstev.
23 – INT ERV EN C IJS K I PROG R AMI IN OB VEZN OST I
Sredstva splošne proračunske rezervacije so že v sprejetem proračunu planirana na
proračunski postavki 23007 in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
26

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.
Na področju 23 smo v rebalansu proračuna dodali novo proračunsko postavko 23001
Proračunska rezerva, ki se v letu 2016 oblikuje do višine 13.233,55 €. Sredstva
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča,
žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O porabi proračunske
rezerve odloča Občinski svet, ki sprejme odlok, v katerem se opredeli višino in namen
porabe.
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5 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE
0 6 0 3 9 0 0 2 - R AZ P O L AG A N J E I N U P R A V L J A N J E S P R E M O Ž E N J E M ,
POT REBNIM Z A DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE
OB206-08-0003 - Nakup strojne računalniške opreme
Vsako leto so v načrtu razvojnih programov predvidena sredstva za nakup računalniške
opreme; glede na dejansko potrebo (računalnik, licenčna programska oprema).
OB206-09-0002 - Nakup opreme
V primeru okvare tiskalnika, smo planirali sredstva za nabavo opreme za tiskanje.
Sredstva imamo planirana tudi za nakup telekomunikacijske opreme, pohištva za dodatno
ureditev pisarne, klimatske naprave. Prav tako imamo sredstva planirana za nakup in
montažo peči (okvara stare).
OB206-10-0006 - Nakup prevoznih sredstev
V proračun smo umestili proračunsko postavko 06014, na kateri so planirana sredstva za
nakup službenega vozila (za potrebe komunalnega delavca, občinske uprave).
OB206-08-0008 – Energetska sanacija občinske stavbe občine Šmarješke Toplice
Na podprogram 06039002 smo vključili proračunsko postavko 06010 Energetska sanacija
občinske stavbe občine Šmarješke Toplice. Sredstva bodo v letu 2016 namenjena med
drugim tudi za izvedbo energetskega pregleda objekta občinske stavbe (energetski
pregled, analiza dejanskega stanja in upravljanja z energijo, nabor ukrepov učinkovite rabe
energije, analizo ukrepov učinkovite rabe energije, elaborat gradbene fizike, poročilo o
energetskem pregledu), za izdelavo PZI ter prijavo na razpis za nepovratna sredstva.
0 7 0 3 9 0 0 2 – D E L O V AN J E S I S T E M A Z A Z A Š Č I T O , R E Š E V AN J E I N
PO MOČ
OB206-11-0005 – Požarna taksa
Občina s strani Ministrstva za obrambo pridobi sredstva požarnega sklada, ki jih s
pogodbo razdeli prostovoljnim gasilskim društvom v občini (investicijski transfer;
namenska sredstva).
V letu 2016 je predvideno 5.400 € požarne takse.
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OB206-15-0006 – Nakup osnovnih sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih
društev
Občina bo kot investicijski transfer namenila PGD 20.000 € letno, ki jih morajo društva
namensko porabiti. PG društva imajo v načrtu zamenjavo vozil, ki so potrebna za
opravljanje njihovega dela.
OB206-08-0039 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov
Občina bo sredstva namenila kot investicijski transfer za ureditev kamnite škarpe v potoku
ob gasilskem domu v Zburah. Proračunska postavka 07010 je planirana v višini 7.200 €.
11029001 – ST RUKT URN I UKR E P I V K MET IJST VU IN Ž IV IL ST VU
OB206-11-0006 – Podpora kmetijskim gospodarstvom
Za subvencije v kmetijstvu je namenjeno 19.200 € (fizičnim osebam).
1 1 0 2 9 0 0 2 - R AZ V O J I N P R I L AG AJ A N J E P O D E Ž E L S K I H O B M O Č I J
OB206-08-0049 - Urejanje središča Šmarjeških Toplic
Naselje je v prostoru prepoznavno kot izrazito turistično naselje. Razvoj stacionarnega
zdraviliškega turizma je tudi danes zelo pomembno. Z razvojem turistične dejavnosti je
naselje (skupaj z Brezovico) postalo privlačno tudi za stanovanjsko gradnjo, kar je
razvidno iz rasti števila prebivalstva v zadnjih dveh desetletjih. Z razširitvijo turistične
ponudbe rastejo potrebe po novih, dodatnih spremljajočih poslovno-storitvenih dejavnostih
in dodatnih turističnih kapacitetah. Prostorski razvoj Šmarjeških Toplic je usmerjen
predvsem v nadaljnji razvoj in širitev spektra zdraviliške turistične ponudbe in z njo
povezanih poslovnih trgovskih in storitvenih dejavnosti. Naročili smo izdelavo OPPN-ja.
OB206-08-0050 - Urejanje vaškega središča Šmarjeta
V prihodnosti se bo Šmarjeta razvijala kot lokalno središče, ki ima poleg javnih dejavnosti
tudi zaposlitvene obrate oziroma gospodarsko cono, turistične kapacitete in še nekatere
druge funkcije. Naselje se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično,
upravno, izobraževalno in oskrbno središče, kjer se bodo zagotavljale zadostne površine
za vse omenjene dejavnosti in za novo stanovanjsko gradnjo.
OB206-09-0007 - Urejanje vaškega središča Bela Cerkev
Bela Cerkev se bo v prihodnosti razvijala kot lokalno središče, saj ima ugodno prostorsko
lego z južno orientacijo in kvalitetnimi vedutami ter v bližini priključka na avtocesto pri
29

Dolenjem Kronovem. Načrtuje se razvoj Bele Cerkve kot naselja, katerega površine
zasedajo pretežno stanovanja in spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti, z
možnostjo kombiniranja z dopolnilnimi turističnimi dejavnostmi.
Predmet idejne zasnove je določitev osnovnih usmeritev za prenovo naselja Bela Cerkev z
ureditvijo trškega jedra v katerem se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva,
turizma, tradicionalne obrti, poslovno-storitvenih dejavnosti, kulturnih in športnih
dejavnosti, ipd. Izdelana idejna zasnova bo služila kot strokovna podlaga pri nadaljnji
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrt.
1 3 0 2 9 0 0 1 – U P R AV L J A N J E I N T E K O Č E V Z D R Ž E V A N J E O B Č I N S K I H
CEST
OB206-08-0057 – Sanacija peskokopa
Na Koglem je opuščen peskokop, ki je trenutno v zasebni lastnini. V OPN je opredeljeno,
da se peskokop zaradi degradacije prostora sanira, zaloge peska pa bi se ustrezno
izrabile predvsem za potrebe urejanja cestnega omrežja na območju občine.
13029002 - IN V EST IC IJS KO VZD RŽEV ANJ E IN GR ADNJ A OBČ INS K IH
CEST
OB206-08-0007

–

Investicije

in

investicijsko

vzdrževanje

lokalnih

cest

–

rekonstrukcije in adaptacije, nadzor
Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest občina vsako leto nameni sredstva v posebnem
delu proračuna in načrtu razvojnih programov. Sredstva bodo porabljena za gradnjo in
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter ostale cestne infrastrukture
(obravnava predlogov investicijskega vzdrževanja na Odboru za razvoj). V sklopu
investicijskega vzdrževanja bomo uredili - sanirali tudi plaz v Gorenji vasi; JP 798-041
(poplave 2014). V načrtu razvojnih programov je projekt investicijskega vzdrževanja za
leto 2016 planiran v višini 243.000 €.
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OB206-08-0056 – Projekt Sava Krka bike
Občina Šmarješke Toplice je z ostalimi dolenjskimi in posavskimi občinami pristopila k
pripravi projektne dokumentacije za daljinsko kolesarsko povezavo ob reki Krki in Savi.
Projekt za dolenjske občine vodi Razvojni center Novo mesto, za posavske pa Razvojna
agencija Krško. Namera je zgraditi daljinsko kolesarsko pot skozi Slovenijo in (povezava z
Republiko Hrvaško) kolesarske povezave znotraj občin in med posameznimi občinami.
Namen je pripraviti skupen projekt za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov in
črpanje nepovratnih evropskih sredstev za samo izvedbo.
OB206-10-0004 - LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)
Lokalna cesta LC 295-372 poteka od LC 295-381 do LC 295-361. Dolžina ceste je 1.713
m in se začne v naselju Zgornja Družinska vas, nato poteka skozi naselje Sela in se konča
v naselju Bela Cerkev. Cesta je širine 4 m in na več mestih dotrajana in potrebna temeljite
obnove. Javna razsvetljava je v prvem delu naselja Zgornja Družinska vas, zato bi bilo
potrebno ustrezno urediti v naselju javno razsvetljavo. Smiselna bi bila ureditev pločnika
po celotni dolžini ceste, tako da bi se zagotovila večja varnost ne motoriziranim
udeležencem v prometu. V večjem delu ceste potekajo komunalni vodi (vodovod), v
zgornji Družinski vasi tudi kanalizacija. Pri projektiranju ceste je potrebno upoštevati vse
obstoječe in predvidene komunalne vode. Ob omenjeni cesti se nahajajo tri avtobusne
postaje (zgornja Družinska vas, Sela in Bela Cerkev), ki so bile v letu 2010 obnovljene.
Potrebno je urediti tudi lastništvo zemljišč ob predvideni razširitvi ceste (geodetske
odmere, izravnave, odpisi in odkupi). Obnovljena cesta bo širine 5 m, ob cesti pa se
predvidi pločnik širine 1,5 m. Obnovljena cesta bo omogočila večjo varnost vsem
udeležencem v prometu, hkrati pa bo omogočila kvalitetno povezavo vseh treh naselij in
prometno povezavo na ostale dele občine. Predvideva se fazna gradnja.
OB206-10-0003 - LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)
Ureditev ceste s peš površinami je predvidena na celotni obravnavani trasi (po celotnem
obravnavanem odseku lokalne ceste ter javne poti).
Cesta je široka cca 4,5 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestišču ni rešeno
odvodnjavanje, zato je v slabem stanju. Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi
prisotnost pešcev na vozišču, še posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko število
turistov iz Šmarjeških Toplic.
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Glede na obstoječe razmere ob upoštevanju obstoječe širine vozišča (4,5 m) in delno
urejenih križišč ter priključkov, brez površin za pešce, prehodov za pešce ter javne
razsvetljave prometna varnost močno zmanjšana. Izboljšanje prometne varnosti je možno
doseči le z ustrezno ureditvijo cestne in spremljajoče komunalne infrastrukture, ki se bo
izvajala fazno.
V okviru projektne dokumentacije je potrebno urediti:
·

peš površine ob delu lokalne ceste LC 295-322 in delu javne poti JP 797-561 v
skupni dolžini cca 1205 m,

·

lokalno cesto LC 295-322 in javno pot JP 797-561 v skupni dolžini cca 1205 m,

·

cestne priključke,

·

kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda pod voziščem lokalne ceste, ki
se ureja, in sicer na mestih kjer ni možnega ustreznega površinskega
odvodnjavanja,

·

kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda,

·

obstoječi vodovod (zaščita),

·

javno razsvetljavo vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste (izgradnja).

13029003 - UREJANJE CEST NEGA PROMET A
OB206-09-0004 - Avtobusna postajališča
Vsako leto je predviden nakup avtobusne postaje (po potrebi) in obnova ter vzdrževanje
starih avtobusnih postajališč.
OB206-10-0008 – Javna razsvetljava
Sredstva smo planirali za ureditev javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje).
OB206-14-0005 – Celostna prometna strategija
Občina bo pristopila k izdelavi strokovnih podlag, pomembnih za pridobivanje nepovratnih
finančnih sredstev v novi finančni perspektivni 2014-2020.
OB206-15-0002 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi
Občina bo pristopila k izgradnji parkirišč v Beli Cerkvi in s tem zagotovila ustrezna parkirna
mesta. Sredstva na proračunski postavki 13012 so v rebalansu proračuna za leto 2016
planirana v višini 90.525 € (geodetske storitve, nakup zemljišč, investicijski nadzor,
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projektna in investicijska dokumentacija, novogradnja). Izdelava projektne dokumentacije
bo zajemala geodetski posnetek, načrt parkirišč, cestne razsvetljave, varnostni načrt, načrt
ravnanja z gradbenimi odpadki. V letu 2016 bo Občina pristopila k izgradnji parkirišča za
avtobuse. V načrtu razvojnih programov za leto 2017 pa je predvidena izgradnja parkirišča
za avtomobile.
13029006 - IN VE ST IC IJ SKO VZ DR ŽEV ANJE IN GR ADN J A DRŽ AVN IH
CEST
OB206-08-0011 – Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice
(ureditev enostranskega hodnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti do km
3+090 do 5+100)
Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce
ter dvosmerne kolesarske poti.
Občina je v postopku pridobivanja potrebnih zemljišč. Plačani delež namesto Direkcije
Republike Slovenije za ceste bo priznan vložek občine v realizacijo projekta v fazi gradnje
(aneks številka 1, 12.10.2011).
Investicija, ki bo zajemala rekonstrukcijo ceste, izgradnjo hodnika za pešce, kolesarske
poti in kanalizacije, se bo začela aktivno izvajati v proračunskem letu 2016 in se bo
nadaljevala v letu 2017, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.
OB206-08-0054 – Kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo v Družinski
vasi
V načrtu razvojnih programov imamo planirana sredstva za izgradnjo hodnika za pešce,
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas. Obnova
ceste in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na
obravnavanem odseku je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce pa ni.
Hkrati pa bi obnovili potrebni vodovod in zgradili kanalizacijsko omrežje. Ker gre za
državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije, v skladu
z njimi načrtovati izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje. Potrebno bo pridobiti zemljišča
za nameravano gradnjo.
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OB206-16-0001 – Ureditev krožnega križišča v Šmarjeti
Sredstva bomo namenili za postavitev vodnjaka v obliki vrča ter za ostalo pripadajočo
ureditev (gradbena in zemeljska dela).
OB206-16-0003 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob državni cesti
V načrt razvojnih programov smo za leto 2017 planirali sredstva za ureditev oziroma
dograditev pločnika ob državni cesti R3-667/1385 v naselju Šmarjeta in v naselju Zbure
(projektna dokumentacija, izgradnja).
1 3 0 6 9 0 0 1 – I N V E S T I C I J S K A V L A G A N J A V T E L E K O M U N I K AC I J S K O
OMREŽJE
OB206-14-0002 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Sredstva so planirana za ureditev (namestitev) cevi za telekomunikacijsko omrežja v
naselju Gorenja vas pri Šmarjeti.
OB206-08-0038 – Širokopasovno omrežje Dolenjske
Projekt Širokopasovno omrežje Dolenjske smo uvrstili na proračunsko postavko 13030, na
podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. Projekt bo
temeljil na javno zasebnem partnerstvu, vanj bo vključenih osem občin. Sredstva so
proračunu namenjena za izdelavo projekta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij.
1 4 0 2 9 0 0 1 - S P O D B U J A N J E R AZ V O J A M A L E G A G O S P O D AR S T V A
OB206-09-0008 – Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
Sredstva bodo namenjena za nakup zemljišč, geodetske in notarske storitve ter izdelavo
projektne dokumentacije (PGD, PZI komunalne infrastrukture).
1 4 0 3 9 0 0 2 - S P O D B U J A N J E R AZ V O J A T U R I Z M A I N G O S T I N S T V A
OB206-10-0010 - Tematska pot Vir življenjske energije
Občina Šmarješke Toplice želi urediti izletniške točke po občini in tako razširiti turistično
ponudbo ter ponuditi prebivalcem kvalitetne izletniške pešpoti in kolesarske poti.
Projekt Tematska pot-vir življenjske energije zajema ureditev 21 točk na celotnem območju
Občine Šmarješke Toplice.
K ureditvi točk bomo pristopili, ko bomo uspeli pridobili nepovratna sredstva državnega
oziroma evropskega proračuna.
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OB206-11-0003 – Turistična infrastruktura
V letu 2016 bomo sredstva planirali za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture ter za
postavitev nove infrastrukture ob občinskih cestah (elaborat je izdelan).
OB206-14-0006 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Občina sodeluje v projektu, ki predvideva ureditev postajališč na območju občine, kateri je
sestavni del evropske mreže postajališč za avtodome. Vključuje promocijo, strokovno
podporo pri urejanju in realizaciji projekta, ki bo osnova za povečanje turističnega obiska
te specifične strukture turistov.
OB206-16-0002 – Turistični produkt Klevevž
Izdelava študije za oceno stroškov investicije za izvedbo vrtine v zajetju termalne vode v
Klevevžu.
1 5 0 2 9 0 0 1 - Z B I R A N J E I N R A V N A N J E Z O D P AD K I
OB206-08-0015 – Sofinanciranje infrastrukture v podjetju CeROD
Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, ki jo imamo
vse občine podpisane s podjetjem CeROD, smo v proračun uvrstili sredstva za investicije
v infrastrukturo.
OB206-09-0018 - Zbirno reciklažni center
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001, z dne 23.3.2001) predpisuje, da je
potrebno v okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje papirja,
stekla, plastike, odpadkov iz kovin, lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob ter
drugih kosovnih odpadkov. Na območju vsake občine je treba urediti najmanj en zbirni
center (glede na število prebivalcev). Občina bo pristopila k izdelavi projektne
dokumentacije.
OB206-08-0013 – CeRod II (izgradnja)
Gre za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode CeRod. Na Občino Šmarješke Toplice,
ki je družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije. Prav tako so družbenice
dolžne plačevati nadzor nad opravljenim delom in sorazmerni del stroškov za obveščanje
javnosti. Občina ima v proračunu namenjena sredstva za pogodbeni zadržek iz preteklih
let.
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OB206-15-0003 – MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki
Dolenjske
Predmet pogodbe, ki jo bodo občine soinvestitorice sklenile s podjetjem Cerod, je
sodelovanje pri pripravi, izvedbi ter vzdrževanju objekta MBO (mehansko biološka
obdelava) v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske, ki zajema investicijo v:
·

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

·

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

·

Osnovna vodila izvedbe skupnega projekta so:

·

zagotoviti čim višjo stopnjo snovne izrabe odpadkov,

·

energetsko bogate frakcije izločiti iz mešanih komunalnih odpadkov,

·

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

·

doseči ekonomsko upravičenost investicije,

·

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

OB206-08-0014 – Nakup posod za odpadke in posod za zbirni center za ločevanje
odpadkov
V proračunu so vsako leto predvidena sredstva za nakup posod za zbiranje odpadkov ter
ureditev zbirnih mest (plan Komunale, glede na potrebe gospodinjstev).
1 5 0 2 9 0 0 2 - R A V N A N J E Z O D P AD N O V O D O
OB206-08-0053 - Kanalizacijski sistemi Dolenje Kronovo (aglomeracija 6227)
V naselju Dolenje Kronovo in spodnjem delu naselja Družinska vas se zgradi javni
kanalizacijski sistem s povezovalnim kanalom. Nanj se priključijo ostali manjši kanali in
objekti, ki so v neposredni bližini. Kanal se zaključi na robu spodnjega dela naselja
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Družinske, kjer je predvideno črpališče in nato povezava do centralne čistilne naprave v
Šmarjeških Toplicah. Del naselja Dolenje Kronovo, ki je nižje od povezovalnega voda, se
opremi z javno kanalizacijo in se preko črpališča in tlačnega voda poveže na omenjen
kanal. Vrednost projekta in investicije znaša 802.161 € (Idejna zasnova odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
Naselje Bela Cerkev in območje med avtocesto in reko Krko v Občini Šmarješke Toplice,
ki zajema naselji Dolenje Kronovo in del naselja Družinska vas nima urejenega odvajanja
komunalne odpadne vode. Objekti imajo pretočne greznice in prelive speljane v
ponikalnice, obcestne jame in neposredno v reko Krko. Tako se v deževjih odpadna voda
spira v reko Krko. Območje je še posebej občutljivo zaradi neposredne bližine reke Krke.
OB206-08-0055 – Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Vinica
Skozi naselje je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja
združita v enega in se zaključita z malo čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo
manjši kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo.
Ocena investicije (projekt, primarni vodi, sekundarni vodi, rastlinska čistilna naprava)
znaša 1.019.061 €. Aglomeracija Vinica (6240) se nahaja v severovzhodnem delu občine
Šmarješke Toplice in zajema naselje Vinica pri Šmarjeti. Naselje nima urejenega
odvodnjavanja komunalne odpadne vode. Stanovanjski objekti imajo pretočne greznice, ki
so v veliki količini povezane z gnojniščnimi jamami. Od tam pa odpadna voda ponika v
zemljo in onesnažuje podtalnico.
OB206-08-0062 - Kanalizacijski sistemi Šmarjeta (aglomeracija 6235)
Projekt kanalizacijski sistemi Šmarjeta je vključen v načrt razvojnih programov. Vrednost
projekta in investicije znaša 1.511.640 € (Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure (aglomeracija 6246)
Projekt kanalizacijski sistemi v Zburah je vključen v načrt razvojnih programov. Vrednost
projekta in investicije znaša 821.370 € (Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-09-0014 – Trajnostni razvoj naselja Žaloviče
Projekt kanalizacijski sistemi Žaloviče je vključen v načrt razvojnih programov. Sama
izgradnja je predvidena po letu 2016. Namen investicije je izboljšati komunalno
opremljenost naselja Žaloviče in omogočiti trajnostni razvoj.
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Cilj investicije je novogradnja in obnova komunalne opreme, ki obsega:
·

izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 1.467 m,

·

izgradnjo črpališča,

·

izgradnjo čistilne naprave z dvema nadzemnima enotama 80 PE oziroma skupne
kapacitete 160 PE,

·

izgradnjo sekundarnega vodovodnega voda do objekta Žaloviče 27, v dolžini
približno 186 m, iz cevi PE 63,

·

izgradnjo javne razsvetljave,

·

preplastitev voziščne konstrukcije (v sklopu izgradnje kanalizacije) ter

·

posodobitev TK omrežja (ureditev rezervnega koridorja za TK omrežje).

OB206-09-0016 - Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev (aglomeracija 6221)
Izgradnja kanalizacijskega sistema Bela Cerkev je vključena v načrt razvojnih programov
po letu 2016. Vrednost projekta in investicije znaša 670.890 € (Idejna zasnova odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-09-0017 - Kanalizacijski sistemi Šmarješke Toplice - stari del (aglomeracija
6211)
Izgradnja kanalizacijskega sistema Šmarješke Toplice (stari del) je vključena v načrt
razvojnih programov po letu 2016. Vrednost projekta in investicije znaša 786.030 € (Idejna
zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice).
OB206-12-0001 – Male čistilne naprave (subvencije)
V proračunu imamo namenjena sredstva za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih
naprav za območja, kjer ni predvidenega kanalizacijskega sistema. V skladu s pravilnikom
o pogojih in merilih, ki ga je obravnaval občinski svet, so fizične osebe upravičene do
subvencij.

38

OB206-10-0009 – Fekalna kanalizacija Brezovica - Strelac in vodovod Strelac II. faza
Cilj investicije je povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo kanalizacije in
obnovo

vodovoda,

zagotavljanje

večje

kakovosti

bivanja,

preprečiti

nadaljnje

onesnaževanje tal in voda v porečju reke Krke, še posebej pa vodnega vira Jezero, ki je v
neposredni bližini.
Specifični cilji projekta so ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za
naselji Brezovica in Strelac ter zagotovitev varne vodooskrbe, zmanjšanje vodnih izgub in
izboljšanje požarne varnosti z obnovo vodovoda Strelac; izboljšanje kakovosti vode na
vodnem viru Jezero.
Sama realizacija je možna le s pridobitvijo nepovratnih sredstev državnega ali evropskega
proračuna. Vrednost projekta je 1.136.621 €.
1 5 0 5 9 0 0 1 – O H R AN J A N J E B I O T S K E R AZ N O V R S T N O S T I I N V AR S T V O
N AR A V N I H V R E D N O T
OB206-09-0013 – Projekt LIFE+
Občina Šmarješke Toplice skupaj z Društvom za opazovanje ptic Slovenije in ostalimi
partnerji išče možnosti za črpanje nepovratnih sredstev iz projekta LIFE+ in črpanje
evropskih sredstev neposredno iz Bruslja. V sklopu tega projekta naj bi se uredila vas
Dolenje Kronovo (kanalizacija in ostala infrastruktura), da se zagotovi ustrezna zaščita
varovanih vrst ptic (vodomec), ki gnezdijo na otoku Tržič. Uredila bi se tudi učna pot ter
opazovalnica za ptice.
1 6 0 2 9 0 0 3 - P R O S T O R S K O N A Č R T O V AN J E
OB206-08-0017 – Izdelava OPPN
Po sprejemu občinskega prostorskega načrta je v planu izdelava občinskih podrobnih
prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN). Sredstva so namenjena za OPPN za
Šmarješke Toplice in Turistično storitveno gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem
(sprejet). V rebalansu proračuna smo sredstva planirali tudi za OPPN Šmarjeta.
OB206-14-0004 – Občinski prostorski načrt (sprememba in dopolnitev)
Po letu 2016 je predvidena sprememba občinskega prostorskega načrta (glede na
dejanske potrebe).

39

16039001 - OSKRBA Z VODO
OB206-08-0020 - Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na
območju Dolenjske – Občina Šmarješke Toplice
Namen in cilj:
·

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

·

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

·

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

Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh
občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (Mestna občina Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km
magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode
na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim
vodohran Gorenja vas (prostornina 200 m3). Izgradnja je predvidena v letu 2016 in 2017.
OB206-08-0022 – Subvencije komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod),
izguba
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) smo dolžni
poskrbeti za plačilo subvencije cen komunalnih storitev na področju vodooskrbe in
kanalizacije.
Za leto 2016 je v proračunu predvideno 6.913 € sredstev.
OB206-08-0058 - Vodovod Šmarješke Toplice (stari del)
Obstoječe omrežje je dotrajano, pod dimenzionirano, ne zagotavlja požarne varnosti in kot
tako potrebno celovite obnove. V naslednjem obdobju je načrtovana izgradnja kanalizacije,
ki sovpada s potekom vodovoda, zato je smotrno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. V
Načrtu razvojnih programov imamo za omenjeno investicijo planirana sredstva za projekt
(30.000 €) ter za samo izgradnjo, 198.000 €.
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OB206-08-0059 – Vodovod Bela Cerkev
V načrtu razvojnih programov imamo na projektu OB206-08-0059 namenjena sredstva za
vodovod Bela Cerkev (200.000 €).
OB206-09-0009 - Vodovod Vinji Vrh (visoka cona)
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi
geografske razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih
oskrbovalnih con. Potrebno bo narediti predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo
kulturne dediščine). Skupaj z Občino Škocjan smo pristopili k izdelavi idejne zasnove za
omenjeno območje in bo poleg predpisane vsebine za idejno zasnovo vsebovala tudi
projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo, oceno stroškov
gradnje, pregledno situacijo s prikazom posameznih varovanih območij.
OB206-09-0010 - Vodovod Šmarjeta
Za investicijo vodovod Šmarjeta je v načrtu razvojnih programov, po letu 2017 predvidena
izvedba v višini 108.000 €.
OB206-10-0011 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacija,
vodovod)
V proračun smo vključili obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zaradi
dotrajanosti na posameznih odsekih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (tudi
intervencije); v skladu z 12. členom pogodbe o poslovnem najemu. V rebalans proračuna
smo vključili tudi investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja na naslovu Šmarjeta 66.
1 6 0 3 9 0 0 2 - U R E J A N J E P O K O P AL I Š Č I N P O G R E B N A D E J A V N O S T
OB206-08-0025 – Urejanje pokopališč (Bela Cerkev, Slape, Šmarjeta)
Investicijsko urejanje – tekoče vzdrževanje pokopališč ter objektov glede na potrebe in
plan.
OB206-08-0047 – Pokopališče Bela Cerkev
Sredstva so namenjena za odpravo napak na objektu mrliške vežice (vzdrževalna dela).
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OB206-10-0001 – Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovilnega objekta v
Šmarjeti
Cilj investicije je rušitev obstoječega poslovilnega objekta, delna rušitev opornega zidu,
izgradnja novega poslovilnega objekta, ureditev ploščadi z nadstreškom, delna sanacija
opornega zidu, rekonstrukcija obstoječega priključka na javno pot. V sklopu investicije se
predvideva tudi razširitev in ureditev parkirišča z ekološkim otokom. Sredstva za leto 2016
so planirana v višini 248.049 € (projektna in investicijska dokumentacija, pravno
svetovanje, gradnja, nakup zemljišč, nadzor).
16069002 - NAKUP ZEMLJ IŠČ
OB206-08-0026 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč ima Občina Šmarješke Toplice v načrtu razvojnih programov za leto
2016 predvidena sredstva v višini 71.586 €. Letni program nabave občinskega stvarnega
in finančnega premoženja, skupaj s proračunom obravnava in sprejema občinski svet.
18029001 - N EPR E MIČ N A KULT URN A D ED IŠČ IN A
OB206-08-0042 - Obnova kulturne dediščine
Vsako leto v načrtu razvojnih programov namenimo sredstva za obnovo kulturne dediščine
(pomoč pri obnovi, rekonstrukciji cerkev, kapelic). Za obnovo kulturne dediščine bo
objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov nepremične
kulturne dediščine.
1 8 0 3 9 0 0 1 – K N J I Ž N I Č A R S T V O I N Z AL O Ž N I Š T V O
OB206-15-0004 – Nakup bibliobusa Knjižnica Mirana Jarca (sofinanciranje)
V načrt razvojnih programov smo vključili investicijski transfer za financiranje nakupa
bibliobusa. Cilj projekta je povečati uporabo knjižnice in omogočiti splošno dostopnost
gradiva, informacij in storitev v knjižnični mreži knjižnice, tudi prebivalcem odročnejših
krajev na območju občin.
18039003 – LJUB IT ELJS K A K ULT UR A
OB206-15-0005 – Kultura v občini
Projekt Rastoča knjiga: udejanjanje arhitekturne stvaritve, ki ponazarja dosedanji razvoj na
različnih področjih.
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18039005 – DRUGI PROGRAMI V KULT URI
OB206-15-0007 – Hiša žive dediščine (programska vsebina, izvajanje dejavnosti ter
drugo)
Sredstva bomo vsako leto namenili za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
18059001 – PROGRAMI ŠPORT A
OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov
Sredstva vsako leto namenimo za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in
površin. Plačilo računa za ureditev površin v Športnem parku Vinica pri Šmarjeti.
OB206-10-0012 – Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta
Cilj investicije je ureditev športnih površin pri OŠ Šmarjeta, ki obsega:
·

rekonstrukcijo atletske steze in skakališča v daljino (odstranitev obstoječega
ustroja, izvedba novega spodnjega ustroja, asfaltnega sloja ter zaključnega
sintetičnega sloja) z ureditvijo odvodnjavanja in

·

ureditev odvodnjavanja travnatega nogometnega igrišča.

1 8 0 5 9 0 0 2 – P R O G R A M I Z A M L AD I N O
OB206-15-0001 – Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah
Občina bo pristopila k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za CŠOD, s katero
bo lahko pristopila k pridobivanju nepovratnih sredstev evropskega in državnega
proračuna. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov.
19039001 - OSNOVNO ŠOLST VO
OB206-09-0005 – Rekonstrukcija in dozidava stavbe osnovne šole v Šmarjeti
Osnovna šola Šmarjeta je bila pred leti nadgrajena zaradi potreb novih učilnic, v bodoče
pa se predvideva nadzidati še severno zahodni trakt, kjer se bo pridobilo še nekaj upravnih
prostorov in dodatne učilnice. Osnovna šola Šmarjeta je po horizontalnih in vertikalnih
gabaritih členjen objekt. Del stavbe je dvoetažen, del je samo pritličen, del objekta pa je
podkleten. Severno zahodni del šole je pritličen s poševno stropno konstrukcijo. Objekt je
priključen na vso razpoložljivo infrastrukturo (vodovod, elektroenergetsko omrežje).
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V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za rekonstrukcijo in dozidavo
osnovne šole (po letu 2016 oziroma odvisno od pridobljenih nepovratnih sredstev).
Vrednost projekta je ocenjena na 2.481.581 €.

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Računovodja VII/2

mag. Bernardka Krnc
županja
Občina Šmarješke Toplice
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