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1 VSEBINA
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi.
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi
pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen
na spletni strani Ministrstva za finance.
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih
načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in
posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·

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),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10; v
nadaljevanju Navodilo),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,
108/13, 94/14 in 100/15; v nadaljevanju Pravilnik o EKN),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11; v nadaljevanju Pravilnik o sestavljanju
letnih poročil),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07,
112/09, 58/2010, 97/12 in 100/15),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13, 100/15),
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13) in
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Zavezanci za sestavo letnega poročila
Zavezanci za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike, so:
·
·
·
·

državni in občinski proračuni,
državni in občinski organi in organizacije,
ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe,
javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali države.

Letno poročilo
Priprava letnega poročila je predpisana v 21. členu Zakona o računovodstvu.
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Sestavljanje letnih poročil podrobneje razlaga Pravilnik o sestavljanju letnih poročil. V 4.
členu je letno poročilo definirano kot letno poročilo, ki ga sestavljata računovodsko poročilo
in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo je nadalje opredeljeno v 6. členu in obsega
bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima
izkazoma. Zelo pomembno je, da računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja
oziroma oseba odgovorna za področje računovodstva. Za pripravo poslovnega poročila pa je
odgovoren predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN, kar je določeno v 27.
členu.
Letno poročilo se sestavi za proračun in neposredne uporabnike, ki imajo status pravne
osebe (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) in za posredne uporabnike (v nadaljevanju:
določeni uporabniki EKN). Neposredni uporabniki, ki niso pravne osebe, letnega poročila ne
sestavljajo posebej. Le-ti so s svojim poslovanjem zajeti v letnem poročilu proračuna občine.
Neposredni uporabniki proračuna občine, ki so pravne osebe (ožji deli občin) sestavijo letno
poročilo, s tem da se del računovodskega poročila, in sicer izkaz prihodkov in odhodkov
vključi v letno poročilo za proračun občine, pri čemer se v pojasnilih k izkazom za proračun
navede, da so v letnem poročilu za proračun zajeti tudi podatki za ožje dele občin, ki so
pravne osebe. To izhaja iz 19. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki predpisuje, da se
finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti, ki so pravne osebe, vključijo v proračun občine.

Struktura in vsebina letnega poročila
Letno poročilo je določeno v 4. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in ga sestavljata:
·
·

računovodsko poročilo in
poslovno poročilo.

Računovodsko poročilo
Računovodsko poročilo je opredeljeno v 6. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in
obsega:
·
·
·

bilanco stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov in
pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov (druge računovodske
informacije).

Bilanca stanja
Bilanca stanja je določena v 7. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in je enotna za
druge in določene uporabnike EKN.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
·
·
·
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pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter
druga pojasnila, določena s tem pravilnikom (predvsem gre za druge
računovodske informacije iz 26. člena tega pravilnika).

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN je določen v 9. členu Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil. Obvezni prilogi k izkazu sta:
·
·

izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
izkaz računa financiranja.

Obvezna priloga pa je tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (priloga
2/C) za občine, ki imajo v svoji sestavi režijske obrate.
Poleg tega so obvezna priloga tudi pisne računovodske informacije na podlagi 26. člena
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

Druge računovodske informacije
Druge računovodske informacije so navedene v 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil in so naslednje:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na
dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,
nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in,
porabo dolgoročnih rezervacij po namenih,
vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu
prihodkov in odhodkov,
metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje,
podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma
razlogih neplačila,
podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o
vzrokih neplačila,
viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in
posojila),
naložbe prostih denarnih sredstev,
razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev,
vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne
evidence,
podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje
dejavnosti, ter
drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in
premoženjskega stanja uporabnikov EKN.

Poslovno poročilo
Poslovno poročilo je določeno v 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Vsebino
določi uporabnik glede na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju.
Vsebina poročila mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje. Poslovno
poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN.
Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednih
uporabnikov. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika vsebuje:
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·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
posrednega uporabnika,
dolgoročne cilje posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa
dela in razvoja posrednega uporabnika,
letne cilje posrednega uporabnika, postavljene v obrazložitvi predloga
finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu,
oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce (indikatorje) iz obrazložitve finančnega načrta posrednega
uporabnika ali programa dela,
nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela,
oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
iz poročila preteklega leta ali več preteklih let,
oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane
standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ali župan in
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega
uporabnika,
oceno notranjega nadzora javnih financ,
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso
bili doseženi,
oceno učinkov poslovanja na druga področja in
druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in
poročilo o investicijskih vlaganjih.

Pri pripravi poročila o doseženih ciljih in rezultatih morajo posredni uporabniki izhajati iz
obrazložitve svojega finančnega načrta oziroma programa dela za preteklo leto.

Roki za pripravo letnega poročila in poročanje
Na podlagi 51. člena Zakona o računovodstvu mora uporabnik EKN oddati letno poročilo do
konca februarja tekočega leta organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov, to je Agenciji za javnopravne evidence in statistiko (v nadaljevanju: AJPES). Za
leto 2015, je bilo letna poročila potrebno oddati do 29. februarja 2016.
AJPES-u se oddajo letna poročila za občinski proračun in ožje dele občin, ki so pravne
osebe, upoštevaje pri tem, da se izkaz prihodkov in odhodkov ožjega dela občine, ki je
pravna oseba, vključi tudi v letno poročilo za proračun občine. Letna poročila za proračun in
ožje dele občin, ki so pravne osebe, se ne pošiljajo Ministrstvu za finance.
Javni zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je občina, predložijo letno
poročilo tudi županu. Župan mora skupaj z zaključnim računom občinskega proračuna
občinskemu svetu predložiti tudi letna poročila skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je
občina, razen če to občina drugače uredi, medtem ko mu letnih poročil javnih zavodov
občinskemu svetu ni potrebno predložiti.

Računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR
Računovodsko poročilo upravljavca denarnih sistema EZR se pripravi na podlagi pravil za
neposredne uporabnike iz Zakona o javnih financah in se ga predloži AJPES-u.
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2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/2007, 33/2011) je
občinski svet na ____ redni seji, dne _________ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015

1.

člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015.
2.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 sestavljajo splošni in
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice
za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem
je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2015.
3.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Številka: 450-0004/2015-20
Šmarjeta, 07.03.2016

mag. Bernardka KRNC

Županja
Občine Šmarješke Toplice
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Kto

Naziv konta

1

2
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

I.
70

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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v EUR
Realizacija ZR 2015
3
5.957.056
2.525.780
2.116.089
1.803.428
194.532
118.006
123
409.691
252.749
5.616
17.182
680
133.464
14.623
0
14.623
2.596
2.596
3.414.057
325.202
3.088.855
5.936.590
829.097
195.508
29.567
589.929
14.093
950.229
67.685
642.198
80.787
159.558

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

4.142.444
4.142.444
14.820
14.820

20.466

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

V.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil

-

751 Prodaja kapitalskih deležev

-

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
440 Dana posojila

-

441 Povečanje kapitalskih deležev

-

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-

-

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

156.879

550 Odplačila domačega dolga

156.879

IX.
X.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRET.LETA
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-136.413
-156.879
-20.466
1.403.090
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OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

SPLOŠNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen
proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister, pristojen za finance, o
temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna
obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo proračuna 2015 (tako državnega kot občinskega)
je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in
razvoj. Pri pripravi proračuna občine za leto 2015 smo med drugim upoštevali tudi realizacijo
leta 2014. Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 pa smo med drugim upoštevali
oceno realizacije do konca proračunskega leta 2015.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06, 57/08, 36/11 in 40/12 – ZUJF) je Vlada RS z združenjema občin, sklenila dogovor o
višini povprečnine za leto 2015 (januar 2015). Povprečnina, to je na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, je bila za
obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 določena v višini 525,00 €, za obdobje od 01.07.2015
do 31.12.2015 pa v višini 500,83 € (45. Zakon o izvrševanju proračuna).
Vlada RS in združenji občin sta se v januarju 2015 dogovorili, da se v letu 2015 za
sofinanciranje investicij izplača investicijski transfer v višini 1% skupne primerne porabe
občin, razlika do 2% skupne primerne porabe občin pa se zagotovi v letu 2016 z vključitvijo v
Dogovor za leto 2016.
Novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13,
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15; v
nadaljevanju ZIPRS1415-F) je pričela veljati 1. avgusta 2015. Objavljena je v Uradnem listu
številka 55 z dne 24.07.2015. Z novelo ZIPRS1415-F je povprečnina za obdobje od 1. julija
2015 do 31. decembra 2015, ki je bila z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 in prej
veljavnim ZIPRS1415 določena v višini 500,83 €, določena v višini 519,00 €. Občine so bile
o izračunih obveščene dne 10.08.2015, z dopisom številka 4101-3/2015/2. Občina
Šmarješke Toplice je izračune upoštevala pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2015.
Ob pripravi občinskih proračunov je bilo 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 smo pri investicijskih odhodkih upoštevali naslednji vrstni red:
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·

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

·

sofinanciranje iz namenskih sredstev,

·

zagotavljanje zakonsko določenih programov in

·

novi projekti.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer
pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ (kdo porablja
proračunska sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za kaj se
porabljajo javna sredstva).
V proračunu za leto 2015 smo zagotovili:
·

tekoče izvajanje občinskega proračuna,

·

financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,

·

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

·

pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,

·

finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za
leto 2015 sprejel na 3. redni seji, dne 23.12.2014 in je objavljen v Uradnem listu RS, št.
97/2014. Rebalans (I) pa je Občinski svet sprejel na 10. redni seji, dne 27.10.2015 (Uradni
list RS, št. 81/2015).
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3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega
proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in
zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj
med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom
oziroma primanjkljajem in zadolževanjem
V letu 2015 so bili v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), brez računa finančnih terjatev
in naložb (ker ni bilo poslovnih dogodkov), realizirani prihodki v višini 5.957.056 € in
odhodki v višini 5.936.590 €. Tako je bil v bilanci A ugotovljen tekoči proračunski presežek
v višini 20.466 €, ki se prenese v splošni sklad za druge namene (konto 9009 3). V računu
finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ni bilo realizacije. V računu financiranja (bilanca C) je
prikazan poslovni dogodek odplačila dolga v višini 156.879 €. Na dan 31.12.2015 se
splošni sklad (9009 3) zmanjša za 136.413 €.

Prihodki in drugi prejemki po podskupinah kontov (K3)
Realizacija prihodkov: 5.957.056 €
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir.
Realizacija konta dohodnina je izkazana v višini 1.803.428 € in je nižja kot v letu 2014.

Dohodnina

2015
1.803.428

2014
1.987.388

Veljavni proračun za leto 2015: 1.803.428 €; indeks ZR/VP 100,0%.
703 - Davki na premoženje
Davki na premoženje so v proračunu za leto 2015 realizirani v višini 194.532 €. Omenjeni
davki so v letu 2015 realizirani v višji vrednosti kot v proračunskem letu 2014. Od tega je
145.093 € davkov na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od
pravnih in fizičnih oseb, davek od premoženje od stavb, davek od premoženja od prostorov
za počitek in rekreacijo, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča).
Preostalo vrednost predstavljajo davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki
na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščina in darila
Davki na promet nepremičnin in
finančno premoženje

2015
145.093
290
4.751
44.398

Veljavni proračun za leto 2015: 206.604 €; indeks ZR/VP 94,2%.
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2014
138.637
99
123
36.382

704 - Domači davki na blago in storitve
Na kontni skupini 704 je bila realizacija v letu 2014 dosežena v višini 104.551 €. V letu 2015
pa je realizacija kontne skupine 704 prikazana v višini 118.006 €. Največja realizacija je
dosežena na prihodku turistične takse (68.674 €), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda (48.345 €), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so
izkazane v višini 590 €. Prihodek, davek na dobitke od iger na srečo, je bil realiziran v višini
397 €.
2015
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in
storitev

2014

397
117.609

336
104.215

Veljavni proračun za leto 2015: 114.373 €; indeks ZR/VP 103,2%.
706 – Drugi davki
Na kontni skupini 706 je realizacija izkazana v višini 123 € (nerazporejeni davčni prihodki, ki
jih prerazporeja Finančna uprava Republike Slovenije in občine na njih nimajo vpliva).
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na kontni skupini 710 je bila realizacija proračuna za leto 2014 dosežena v višini 279.350 €.
Realizacija v letu 2015 je bila dosežena v višini 252.749 €. Od tega imamo na kontu prihodki
od obresti (nizke obrestne mere v letu 2015), realizacijo 1.506 € (vezana sredstva pri
Hranilnici Lon, Delavski hranilnici), prihodki od premoženja pa so realizirani v višini 251.243
€.
Prihodke od premoženja predstavljajo:
·
·
·
·
·

prihodki od najemnin za poslovne prostore (zdravstvena in zobozdravstvena
dejavnost, telefonska centrala, Šmarjeta 49),
prihodki od najemnin za stanovanja (po pogodbi za stanovanje Šmarješke Toplice
35),
prihodki od drugih najemnin (komunalna infrastruktura Cerod Novo mesto, Komunala
Novo mesto),
prihodki iz naslova podeljenih koncesij (gozdne ceste, divjad),
drugi prihodki od premoženja (služnostna pravica, prihodek pokopališke dejavnosti,
odškodnina zavarovalnice, sklep Okrajnega sodišča – zapuščinska zadeva, garancija
nogometno igrišče z umetno travo).

Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
ter presežkov prihodkov nad odhodki

2015
1.506
251.243
0

Veljavni proračun za leto 2015: 251.801 €; indeks ZR/VP 100,4%.
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2014
7.023
272.327
0

711 – Upravne takse in pristojbine
Realizacija kontne skupine 711 je izkazana v višini 5.616 €.

Upravne takse in pristojbine

2015
5.616

2014
6.010

Veljavni proračun za leto 2015: 5.003 €; indeks ZR/VP 112,3%.
712 - Globe in druge denarne kazni
V zaključnem računu proračuna za leto 2015, je realizacija na kontu prihodka globe za
prekrške izkazana v višini 2.930 €. Realizacija na kontu prihodka nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo prostora je bila dosežena v višini 12.772 €, povprečnine oziroma sodne takse
ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so bile realizirane v višini 270 €, denarne
kazni v upravnih postopkih pa so bile realizirane v višini 1.210 €. Skupna realizacija kontne
skupine 712 je 17.182 €.

Globe in druge denarne kazni

2015
17.182

2014
25.394

Veljavni proračun za leto 2015: 16.900 €; indeks ZR/VP 101,7%.
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
V zaključnem računu proračuna za leto 2015, je realizacija na kontu prihodki od
prodaje blaga in storitev, dosežena v višini 680 € (oglasna sporočila v Razgledih).
2015
Prihodki od prodaje blaga in storitev

2014
680

250

Veljavni proračun za leto 2015: 800 €; indeks ZR/VP 85,0%.
714 - Drugi nedavčni prihodki
Med drugimi nedavčnimi prihodki (133.464 €) delež predstavljajo:
·
·
·

prihodek od komunalnih prispevkov (132.872 €),
drugi nedavčni prihodki (1 €; prenos presežka EZR),
drugi izredni nedavčni prihodki (591 €; zahtevek vnos podatkov Ajda, dovolilnica
Komunala Novo mesto).

Drugi nedavčni prihodki

2015
133.464

2014
158.303

Veljavni proračun za leto 2015: 150.351 €; indeks ZR/VP 88,8%.
72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev v letu 2015 niso bili realizirani.
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2015
Prihodki od prodaje drugih osnovnih
sredstev

2014
0

26.300

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Realizacija na kontni skupini 722 predstavlja višino 14.623 € (na podlagi letnega programa
prodaje, ki ga je sprejel občinski svet ob sprejemu proračuna oziroma rebalansa proračuna
(posamični program prodaje)).
2015
Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč

2014
340

6.211

14.283

2.616

Veljavni proračun za leto 2015: 50.673 €; indeks ZR/VP 28,9%.
73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije
Na kontni skupini 730 smo pridobili donatorska sredstva na podlagi vloge in posledično
sklenjenih donatorskih pogodb. Prihodki so bili realizirani v višini 2.596 €. Gre za donatorstvo
ob občinskem prazniku in prireditvi Dan turizma in zabave.

Prejete donacije iz domačih virov

2015
2.596

2014
1.410

Veljavni proračun za leto 2015: 2.600 €; indeks ZR/VP 99,8%.
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Kontna skupina 740 predstavlja realizacijo prihodkov v višini 325.202 €.
Občina je v letu 2015 prejela sredstva finančne izravnave v višini 124.220,00 € (740 000).
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so na konto 740 001 knjižena
prejeta sredstva iz naslova požarne takse v višini 4.812,00 € (Ministrstvo za obrambo), ki jih
je Občina razdelila prostovoljnim gasilskim društvom ter prejeta sredstva za sofinanciranje
investicije Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost« (Ministrstvo za
kulturo; slovenska udeležba; 80.505,50 €).
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. V začetku leta 2015 je občina prejela
37.187,00 € sredstev iz državnega proračuna za investicije (investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest). Odhodki knjiženi na proračunski postavki 13004 (2014-2015) ter
načrtu razvojnih programov OB206-14-0001 (2014-2015). Do konca proračunskega leta pa
je iz tega naslova črpala še sredstva v višini 18.950,00 €, ki jih je občina namenila za
investicijo Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti.
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Občina je bila s pogodbo številka 2550-15-420055 z dne 14.07.2015, upravičena tudi do
sredstev, ki jih je občina namenila za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture po naravni
nesreči (poplave september 2014). V ta namen smo pridobili 54.776,62 € nepovratnih
sredstev državnega proračuna.
Kot druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740 004), smo
pridobili sredstva v višini 1.615,46 € za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in
redarstva (na podlagi odredbe Ministrstva za notranje zadeve). Za vzdrževanje gozdnih
cest smo pridobili sredstva v višini 399,12 €. Sredstva v višini 755,00 € pa smo pridobili s
strani pristojnega ministrstva (povračilo sredstev subvencij pri plačevanju tržne
najemnine za stanovanja).
Pod prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo ima občina
evidentirane prihodke v višini 1.980,84 € (odločba Centra za socialno delo o sofinanciranju
družinskega pomočnika).

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
Prejeta
sredstva
iz
skladov
socialnega zavarovanja

2015
323.221

2014
55.907

0

4.762

1.981

1.056

Veljavni proračun za leto 2015: 332.648 €; indeks ZR/VP 97,8%.
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Kontna skupina 741 predstavlja realizacijo prihodkov v višini 3.088.855 €.
Občina je pridobila nepovratna sredstva programa razvoja podeželja sofinanciranega iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep Obnova in razvoj vasi. V
sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo predvidenih 281.651,65 € prihodka, namenjenega
investiciji Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza. Celotna
vrednost omenjene investicije v Načrtu razvojnih programov, je predstavljala višino 503.027
€ (planirana). Investicija je bila zaključena v letu 2014, ne glede na to, pa smo sredstva
evropskega proračuna v višini 201.772,01 € črpali v letu 2015 (po zaključku investicije). Ker
je bila dejanska realizacija investicije nižja kot je bila predvidena (414.453 €), smo tudi
prihodke realizirali v nižji vrednosti kot so bili planirani v sprejetem proračunu za leto 2015
(usklajeno v rebalansu proračuna za leto 2015).
Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu številka 67/2013, z dne 09.08.2013 objavilo Tretji
javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 (Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo, oznaka JR- ESRR-2013).
Občina Šmarješke Toplice je na razpisu (oktober 2013) kandidirala s projektom Hiša žive
dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«. Glavni razlog za investicijsko namero
je bil rekonstrukcija stare osnovne šole Bela Cerkev, z namenom pridobitve objekta, ki bi
omogočal inovativno kulturno ustvarjanje za območje občine in celotne Slovenije ter na
razvoj novih kulturnih dejavnosti. Namen investicije je bil povezovati kulturne dejavnosti na
enem mestu in jih nuditi širšemu občinstvu z namenom spoznavanja in ohranjanja kulturne
in etnološke dediščine, obenem pa privabiti v občino več obiskovalcev in posredno vplivati
na razvoj gospodarstva in turizma. Občina je na razpisu upravičena do nepovratnih sredstev
v višini 874.690,43 € (pogodba št. 3340-14-119004, z dne 3.1.2014). V letu 2015 je občina
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dejansko pridobila prihodke v višini 456.197,65 € (razliko je občina črpala v letu 2014).
Odhodki so evidentirani na proračunski postavki 11008 Hiša žive dediščine »Iz narave in
preteklosti za prihodnost«.
V predlog Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenije
(Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj), smo prijavili projekt Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti ter projekt
Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti, kar je bil pogoj za prijavo
omenjenih projektov na javni razpis »razvoj regij« za pridobitev nepovratnih sredstev.
V mesecu maju 2014 smo tako oddali prijavo na razpis za omenjena projekt ter bili pri tem
uspešni. V mesecu septembru 2014, smo prejeli sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, da se vlogi Občine Šmarješke Toplice ugodi. V letu 2015 smo za za projekt
Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, pridobili nepovratna sredstva v višini
502.506,16 € (pogodba št. C2130-14S330025, z dne 14.11.2014), za projekt
Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti, pa smo pridobili
nepovratna sredstva v višini 1.928.379,70 € (pogodba št. C2130-14S330024, z dne
14.11.2014).

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
(kmetijska politika)
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
(strukturnih skladi)
Prejeta
sredstva
državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
(kohezijski sklad)

2015
201.772

2014
22.134

2.887.083

832.443

0

194.365

Veljavni proračun za leto 2015: 3.175.894 €; indeks ZR/VP 97,3%.

Odhodki in drugi izdatki po podskupinah kontov (K3)
Realizacija odhodkov: 5.936.590 €
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 195.508 €:
·
·
·
·
·
·

plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost),
regres za letni dopust,
povračila in nadomestila (strošek prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela;
ZUJF),
sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
sredstva za nadurno delo,
drugi dodatki zaposlenim (jubilejna nagrada, odpravnina).

Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
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2015
163.374
3.404
12.755

2014
199.472
3.747
16.211

Sredstva za delovno uspešnost
Nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

1.915
2.776
11.284

0
3.129
0

Veljavni proračun za leto 2015: 224.188 €; indeks ZR/VP 87,2%.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 29.567 €:
·
·
·
·
·

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
(ZUJF).

Prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek
za
zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije KDPZ

2015
16.022

2014
17.967

12.818

14.388

137
180
410

206
203
844

Veljavni proračun za leto 2015: 33.660 €; indeks ZR/VP 87,8%.
402 - Izdatki za blago in storitve
V splošnem delu proračuna – realizacija 2015, so izdatki za blago in storitev prikazani v
višini 589.929 €:
·

·

·

·
·

·
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pisarniški material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve,
storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja, časopisi, strokovna literatura, stroški oglaševalskih in stroški objav,
računovodske, revizorske in svetovalne storitve, stroški prevajalskih storitev, stroški
lektoriranja in podobno, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij,
drugi splošni material in storitve (potrošni material (KZ Krka, Merkur, Mercator,
Comlan), javna pooblastila – Komunala Novo mesto, banka cestnih podatkov, stroški
organizacije prireditve občinskega praznika, dneva turizma, izdelava ključev, žiga),
posebni material in storitve (drobni inventar, protokolarna darila, promocijski ogledi,
organizacija proslav in podobne storitve, zdravniški pregledi zaposlenih, drugi
posebni material in storitve (elektro priključek, replike, civilna zaščita, Terca, zastave,
kostum škrat, pokali, priponke in drugo), geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne storitve),
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriva
in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, fax,
elektronska pošta, poštne storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
prevozni stroški in storitve (službena pot),
izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini,
stroški prevoza v državi in tujini, drugi izdatki za službena potovanja (parkirnina);
ZUJF),
tekoče vzdrževanje (drugih objektov (redno vzdrževanje cestnega omrežja, javne
razsvetljave, gozdnih cest, ureditev javnih površin, nogometno igrišče z umetno

·
·
·

travo, izliv vode v občinski stavbi), zavarovalne premije za objekte (občinska stavba,
mrliške vežice, avtobusna postajališča), tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo
kurilne peči, kosilnice, gugalnice, servis ogrevalnega sistema), zavarovalne premije
za opremo (šotor, stojnice, računalniki), tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme (Piso, Hkom, Grad, Wbit, Terra gis), tekoče vzdrževanje operativnega
informacijskega okolja (računalniško omrežje, server), drugi izdatki za tekoče
vzdrževanje in zavarovanje (tehnični pregled gasilskih vozil, zavarovanje splošne
odgovornosti, zavarovanje objektov, ki so v lasti prostovoljnih gasilskih društev,
zavarovanje članov prostovoljnih gasilskih društev, popravilo drsnih vrat (zdravstvena
postaja), dimnikarska storitev)),
poslovne najemnine in zakupnine (poslovni prostor (turistično informacijski center),
najemnina za kmetijsko zemljišče, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč),
kazni in odškodnine (pri izgradnji komunalne infrastrukture; kanalizacija Gorenja
vas),
drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, avtorski honorar, sejnine
udeležencem odborov, komisij, sej občinskega sveta, sodni stroški, storitve
odvetnikov, storitve notarjev, sodnih izvedencev, plačilo preko študentskega servisa
(turistično informacijski center), strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški davčnih
postopkov, članarine v domačih institucijah (skupnost občin, združenje občin), plačila
storitev Upravi za javna plačila in Banki Slovenije, plačilo po podjemni pogodbi
(civilna zaščita), stroški, povezani z zadolževanjem, drugi operativni odhodki
(provizija Komunale Novo mesto (pobiranje občinskih dajatev), nadzor, kataster GJI,
usposabljanje enot civilne zaščite, koncesija TIC, ozvočenje, graviranje, požarno
varstvo, pobiranje služnosti in drugo)).

Najvišji znesek na kontni skupini 402 predstavlja tekoče vzdrževanje drugih objektov (cestna
infrastruktura: 251.142 €). Gre za stroške rednega vzdrževanja cest, javne razsvetljave,
gozdnih cest.

Pisarniški splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

2015
54.002
110.154
48.268

2014
59.100
36.422
49.127

34
5.678
276.331
3.275

0
7.844
242.877
3.401

363
91.824

426
84.258

Veljavni proračun za leto 2015: 786.921 €; indeks ZR/VP 75,0%.
403 - Plačila domačih obresti
V letu 2015 je bila realizacija na kontni skupini 403 izkazana v višini 14.093 € (obresti od
dolgoročnega kredita za čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah in kredita za vrtec v Šmarjeti
ter energetsko sanacijo v osnovni šoli).
Veljavni proračun za leto 2015: 18.000 €; indeks ZR/VP 78,3%.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
Kontna skupina 410 predstavlja v proračunu vrednost realizacije 67.685 €:
·
·

kompleksne subvencije v kmetijstvu,
subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb (Komunala Novo mesto).

Subvencije na področju kmetijstva je prejelo 8 fizičnih oseb Občine Šmarješke Toplice (na
podlagi prijave na razpis).
Subvencije javnim podjetjem so namenjene za izvajanje gospodarske javne službe;
subvencioniranje cen (Komunala Novo mesto) in so nižje kot v letu 2014.

Subvencije
privatnim
podjetnikom
zasebnikom
Subvencije javnim podjetjem

in

2015
13.584

2014
14.600

54.101

101.219

Veljavni proračun za leto 2015: 76.121 €; indeks ZR/VP 88,9%.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v proračunu za leto 2015
realizacijo v višini 642.198 €:
·
·
·

darilo ob rojstvu otroka v višini 200 € neto po sklepu občinskega sveta; 6.600 € (33
otrok),
kadrovske štipendije (preko štipendijske sheme Razvojni center Novo mesto); 980 €,
drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo; 67.574 €, regresiranje
oskrbe v domovih ter pomoč na domu; 86.383 €, subvencioniranje stanarin; 1.871 €,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev; 455.756 €, izplačila
družinskemu pomočniku; 5.509 €, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
(prevoz vode, enkratna socialna pomoč, subvencije fizičnim osebam za male čistilne
naprave; 17.525 €).

Družinski prejemki in starševska
nadomestila
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

2015
6.600
980
634.618

2014
6.400
957
646.890

Veljavni proračun za leto 2015: 684.423 €; indeks ZR/VP 93,8%.
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v letu 2015 realizirani v višini
80.787 €. Gre za razdelitev sredstev na podlagi razpisa na področju turizma, športa, kulture,
sociale ter ravnanje z divjadjo. Prav tako so sredstva namenjena za redno delovanje
prostovoljnih gasilskih društev v občini, redno delovanje organizacije Rdečega križa (KORK
Bela Cerkev in Šmarjeta) ter delovanje Društva Godba na pihala Občine Šmarješke Toplice

19

(v skladu s pogodbo). Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov volitev (NSI, SDS);
v skladu z zakonom.

Tekoči
transferi
nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

2015
80.787

2014
44.142

Veljavni proračun za leto 2015: 82.946 €; indeks ZR/VP 97,4%.
413 - Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi so v splošnem delu proračuna leta 2015 realizirani v višini 159.559 €:
·
·
·

·

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb –
brezposelne osebe, druge osebe, ki nimajo prejemkov); 16.718 €,
tekoči transferi občinam (Medobčinski inšpektorat in redarstvo); 14.777 €,
tekoči transferi v javne zavode (sredstva za plače ter izdatke za blago in storitve);
114.496 € (materialni stroški v osnovni šoli, varstvo vozačev v osnovni šoli, učenje
tujega jezika, vzgojni programi v osnovni šoli in v vrtcu, delež plače voznika šolskega
kombija, Posvetovalnica za otroke in starše, Osnovna šola Dragotin Kette, Glasbena
šola Marjana Kozina, knjižnično gradivo, materialni stroški v Knjižnici Mirana Jarca,
Razvojni center Novo mesto d.o.o., mrliški ogledi, obdukcije (zdravstvene ustanove)),
tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki; 13.568 € (Gasilska zveza Novo mesto, Gasilsko reševalni center, Javni
sklad za kulturne dejavnosti).

Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni PU

2015
16.718
14.777
114.496
13.568

2014
17.586
12.927
122.695
5.303

Veljavni proračun za leto 2015: 188.376 €; indeks ZR/VP 84,7%.
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 realizacijo v višini 4.142.444 €:
·
·
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nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (Šmarjeta 49); 6.701 € (letni program, ki ga
sprejeme občinski svet),
nakup opreme (pisarna v novem delu občinske stavbe, tablični računalniki za potrebe
članov občinskega sveta, dva za občinsko upravo, monitor (3 kom; dotrajanost
starih), kuhinjski zaboj, klop (HŽD)); 7.928,

·
·
·
·
·
·

nakup drugih osnovnih sredstev (lamelni sistem označevalnih tabel, avtobusna
postaja na Brezovici, klančina, klop, koš (HŽD)); 7.904,
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (investicije); 3.978.128 €,
investicijsko vzdrževanje in obnove; 24.797 €,
nakup zemljišč; 17.242 € (letni program, ki ga sprejeme občinski svet),
nakup licenčne programske opreme (e slog); 922,
študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring; 98.822 €.

Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje,
rekonstrukcije,
adaptacije
Nakup
zemljišč
in
naravnih
bogastev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije, projektna dokumentacija,
nadzor, investicijski inženiring
Nakup nematerialnega premoženja
Nakup zgradb in prostorov

2015
7.928
7.904
3.978.128

2014
11.411
22.667
1.744.960

17.242

41.061

24.797
98.822

403.625
190.634

922
6.701

5.161

Veljavni proračun za leto 2015: 4.845.555 €; indeks ZR/VP 85,5%.
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 14.820 €, in
sicer za investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
(dobava zabojnikov s strani Komunale Novo mesto, v višini 5.938 €).
Kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo namenili sredstva
požarne takse za vsa prostovoljna gasilska društva v občini (4.812 €). Sredstva smo na
podlagi razpisa na področju kulturne dediščine (4.070 €), namenili tudi za Domoznansko
društvo (obnovo kapelice v Šmarjeti); na podlagi pogodbe in aneksa iz leta 2014.

Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Investicijski
transferi
javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin

2015
8.882

2014
6.759

5.938

4.990

Veljavni proračun za leto 2015: 15.470 €; indeks ZR/VP 95,8%.
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Na kontni skupini 432 Občina Šmarješke Toplice nima realizacije v letu 2015.
2015
Investicijski transferi občinam
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2014
0

0

Račun finančnih terjatev in naložb
75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 – Prejeta vračila danih posojil
V računu finančnih terjatev in naložb nimamo izkazanega stanja. Vrednost je enaka 0 €.
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je izkaz računa finančnih
terjatev in naložb drugih uporabnikov. Vsebina in oblika izkaza sta določeni s pravilnikom o
letnih poročilih. Izkaz vsebuje podatke o danih posojil in prejetih vračilih, evidentiranih na
kontih skupin 75 in 44.
Prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev – konti skupine 75
Kot prejeta vračila danih posojil se izkazujejo vsi zneski denarnih sredstev, prejeti v
obračunskem obdobju, iz vračil glavnice sredstev, posojenih skladom, neprofitnim
organizacijam, posameznikom, javnim in zasebnim podjetjem in gospodarskim družbam.
Izkažejo se tudi prejeti zneski vračil unovčenih jamstev, seveda le glavnice, in zneski
denarnih sredstev, pridobljenih v obračunskem obdobju s prodajo kapitalskih deležev v
domačih in tujih gospodarskih družbah.
Po 74. členu zakona o javnih financah se kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog
praviloma uporabi samo za odplačevanje dolgov, ki se izkazujejo v računu financiranja. Po
drugem odstavku istega člena se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi:
·
·
·

v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za
posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih
kapitalskih naložb,
za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja občine ali
za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov,
povezanih s prodajo naložbe.

V okviru te kontne skupine v letu 2015 občina ni imela evidentiranih knjigovodskih podatkov.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – konti skupine 44
Kot dana posojila in povečanje kapitalskih deležev se v izkazu finančnih terjatev in naložb
izkažejo zneski, evidentirani na kontih skupine 44, torej zneski danih posojil, zneski sredstev,
porabljenih za nakup kapitalskih deležev in zneskih unovčenih jamstev.
V okviru te kontne skupine v letu 2015 občina ni imela evidentiranih knjigovodskih podatkov.
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Račun financiranja
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA 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.
Vsebina in oblika obrazca sta določeni s pravilnikom o letnih poročilih. V njem se izkazujejo
podatki o prejetih zneskih posojil ter podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v
obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.
500 – Domače zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja
domačih in tujih kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90 (9009/500101 –
110/960). Konto skupine 50 se ob koncu obračunskega leta zapre in se ga preko kontne
skupine 8 vodi na konto 9009 3.
Občina Šmarješke Toplice se v letu 2015 ni zadolžila, zato na kontu 500 ne izkazuje stanja.
550 - Odplačila domačega dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od domačega dolga in od zunanjega
dolga na osnovi najetih kreditov, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90 (550101/9009 –
960/110 oziroma 963/110).
Občina Šmarješke Toplice je zadolžena za Čistilno napravo Šmarješke Toplice (kreditna
pogodba številka 35400-4/2006 35-4, dodatek številka 1 h kreditni pogodbi). V skladu z
delitveno bilanco je občina kredit prevzela od podjetja Komunala Novo mesto.
Občina Šmarješke Toplice je v letu 2015 odplačala glavnico omenjenega kredita v višini
28.299 €.
Občina se je v letu 2014 zadolžila za investicijo Energetska sanacija OŠ Šmarjeta (delno) ter
za investicijo Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti (zadnji obrok
zapade v plačilo decembra 2021). V letu 2015 je za ta namen odplačala glavnico v višini
128.580 € (Deželna banka Slovenije).
Skupaj odplačilo dolga v letu 2015 znaša 156.880 € (prenos preko kontne skupine 800 na
splošni sklad za drugo 9009 3).
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Presežek prihodkov nad odhodki
Na dan 31.12.2015 so bili realizirani prihodki v višini 5.957.055,67 €, odhodki pa so bili
realizirani v višini 5.936.589,66 €. Razlika v višini 20.466,01 € predstavlja presežek
prihodkov nad odhodki leta 2015 (razlika med kontnim razredom 7 in 4).
Razred 5 predstavlja višino 156.879,20 € (odplačilo glavnice).
Ob zaključku razredov 4, 5 in 7 se splošni sklad za drugo 9009 3 zmanjša za 136.413,19 €
(zmanjša se presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, ki se bo porabil za planirane
investicije v proračunskem letu 2016).

Realizacija prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki proračuna so bili glede na zadnji veljavni proračun oziroma Rebalans (I)
proračuna za leto 2015 realizirani v višini 97,5%.
Skupni odhodki proračuna so bili glede na zadnji veljavni proračun oziroma Rebalans (I)
proračuna za leto 2015 realizirani v višini 85,3%.
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3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi
realizaciji v skladu z 41. členom ZJF
Po sprejetju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 ni bilo sprejetega novega
zakona ali novega odloka, ki bi narekoval vključitev novih obveznosti v proračun, zato ni bilo
sprememb v smislu 41. člena ZJF.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47.
členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov
med letom v skladu s 47. členom ZJF
V letu 2015 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako
pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu
47. člena Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Po drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za odpravo
posledic neurja, naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, suša in drugo. V
skladu s 3. odstavkom 49. člena ZJF se v proračunsko rezervo izloča del vseh doseženih
letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine
1,5% prejemkov proračuna (409/91).
Pojasnilo o porabi sredstev proračunske rezerve (rezervnega sklada)
Skladno s 4. členom Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od
12.09.2014 do 16.09.2014, podajamo Občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice
naslednje pojasnilo.
Občina Šmarješke Toplice je v letu 2015 porabila proračunsko rezervo v višini 28.414 €.
Sredstva so bila porabljena na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
poplave od 12.09.2014 do 16.09.2014, ki ga je dne 27.10.2015 sprejel Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice (sklep številka 089; 032-0008/2015-24 z dne 28.10.2015). Z odlokom se
je zagotovila pomoč Občine pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic
poplav, ki je povzročila škodo na območju občine. Sredstva so se namenila za sanacijo
plazu na LC 295324 Žaloviče-Gorenja vas-Šmarjeta (gradbena dela, nadzor, projektna
dokumentacija, izvedba javnega naročila, varstvo pri delu; proračunska postavka 13004
(28.114 €) in proračunska postavka 13017 (300 €); zmanjšanje konta 910 00).
V bilanci je rezervni sklad izkazan na kontu 910 00, ki predstavlja višino 15.653 €
(proračunska rezerva).

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov
ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje. Sredstva splošne 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. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
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Splošna proračunska rezervacija je bila v sprejetem proračunu za leto 2015 planirana v višini
10.000 €. Tekom leta smo za nepredvidene namene prerazporedili sredstva splošne
rezervacije v višini 5.439 € (razvidno v spodji tabeli).
Zmanjšanje
PPR
23039001
23039001
23039001
23039001

PP
23007
23007
23007
23007

Konto
409000
409000
409000
409000

23039001

23007

409000

Znesek

Znesek

-1.076,00
-40,00
-232,00
-3.661

1.076,00
40,00
232,00
3.391
270
430

-430

Povečanje
PPR
20049006
02029001
02039001
18059001
18059001
18059002

PP
20020
02003
02004
18054
18054
18010

Konto
411999
402999
402900
402503
420801
420899

3.1.7. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi
realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah
Zakon o javnih financah v 40. členu predvideva, da v primeru nastanka novih obveznosti
med letom ali spremembe gospodarskih gibanj lahko župan na predlog službe, pristojne za
finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Izvrševanje
proračuna za leto 2015, predvsem prevzemanje novih obveznosti, je temeljilo na sprotnem
ocenjevanju prihodkov, tako je bilo izvrševanje proračuna prilagojeno finančnim zmožnostim.
Iz navedenega razloga v letu 2015 ukrepi iz 40. člena ZJF niso bili predlagani.

3.1.8. Prerazporejanje pravic porabe
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice
za leto 2015 in Rebalans (I) za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/2014, 81/2015).
V prvi polovici leta 2015 so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah, Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter na podlagi 5. člena
Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2015, narejene prerazporeditve. O
teh prerazporeditvah smo poročali Občinskemu svetu v polletni realizaciji proračuna
za leto 2015.
Zmanjšanje
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PPR
13029002
14039001
23039001

PP
13004
14005
23007

Konto
420402
402999
409000

16039002
06039001
11029002
14039002
01019003
01019003
13029002
13029001
13029003
06039002
14039002
14039002

16034
06009
11008
14010
01011
01011
13004
13038
13044
06013
14011
14011

420500
402402
402199
402199
402402
402499
420402
420899
420804
420200
402199
402503

Znesek
-1.000
-104
-3.661
-5.361
-480
-79
-15
-565
-35
-400
-2.190
-85
-300
-536
-1.000

Znesek
1.000
104
3.391
270
5.361
480
79
15
565
35
400
2.190
85
300
536
1.000

Povečanje
PPR
13029002
14039001
18059001
18059001
16039002
06039001
11029002
14039002
01019003
01019003
13029002
13029001
13029003
06039002
14039002
14039002

PP
13004
14005
18054
18054
16034
06009
11008
14010
01011
01011
13004
13022
13044
06013
14011
14011

Konto
420899
402922
402503
420801
402503
402003
402920
402203
402405
402306
420899
402503
402006
420202
420300
420300

07039001
18039005
18039005
11029002
06039001
06039001
18039005
18039005
04039002
04039002
04039002
15029002
01019003
18039005
18039005
18039005
11029002
06039001
18059002
23039001
13029001
16039002
19069001
19039001
06039001
18039005
13029003
11029002
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07011
18060
18060
11008
06009
06009
18060
18060
04008
04008
04008
15029
01011
18060
18060
18060
11008
06009
18056
23007
13007
16052
19028
19006
06009
18060
13010
11008

402199
402201
402000
420401
402903
402001
420703
402200
402003
402099
402010
410000
402113
402203
402003
402003
420401
402514
402511
409000
402503
420401
411900
413302
402402
402005
402200
402199

-344
-1.500
-120
-2.700
-170
-150
-1.500
-1.000
-800
-200
-250
-4.000
-106
-2.000
-183
-1.080
-632
-1.000
-57
-430
-500
-2.420
-1.143
-2.671
-240
-834
-11
-7

344
1.500
120
2.700
170
150
1.500
1.000
800
200
250
4.000
106
2.000
183
1.080
632
1.000
570
430
500
2.420
1.143
2.671
240
834
11
7

07039001
18039005
18039005
11029002
06039001
06039001
18039005
18039005
04039002
04039002
04039002
16039004
01019003
18039005
18059001
18059001
11029002
06039001
18059002
18059002
13029001
16039002
19069001
19039001
06039001
18039005
13029003
11029002

07011
18060
18060
11008
06009
06009
18060
18060
04008
04008
04008
16047
01011
18060
18054
18054
11008
06009
18010
18010
13017
16052
19028
19012
06009
18059
13010
11008

402902
402001
402516
402199
402907
402516
420300
402999
402199
402199
402199
402199
402111
402199
420801
420500
420300
402516
420899
420899
402999
402008
413300
413302
402499
412000
402503
420204

3.2.
OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

POSEBNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske
porabe, glavnih programov in podprogramov (poslovno poročilo)
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 01 zajema le en glavni program, in sicer: 0101 Politični sistem
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,
Statut Občine Šmarješke Toplice,
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
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.
01001 - Stroški članov občinskega sveta
Sejnine so bile članom občinskega sveta izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (na podlagi zapisnikov in liste prisotnosti).
Na proračunski postavki 01001 so bila sredstva porabljena tudi za nakup potrebne
računalniške opreme (tablični računalniki). Proračunska postavka je realizirana v višini
10.534 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 10.713 €; indeks ZR/VP 98,3%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0003
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01003 - Stroški odborov in komisij
Stroški odborov in komisij v proračunu za leto 2015 predstavljajo realizacijo v višini 3.409 €.
Sejnine so bile članom odborov in komisij izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (na podlagi zapisnikov in liste prisotnosti).
Veljavni proračun za leto 2015: 4.500 €; indeks ZR/VP 75,7%.
01006 – Financiranje političnih strank
Politične stranke so do povračila dela stroškov volilne kampanje upravičene na podlagi
Zakona o volilni in referendumski kampanji. Zahtevki političnih strank za financiranje in
poročila so bila obravnavana na 3. redni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, dne 17.03.2015. Proračunska postavka je realizirana v višini 176 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 176 €; indeks ZR/VP 99,9%.
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
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).
01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje
funkcije
Plača županje je izplačana v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev, po katerem je
županja uvrščena v 49. plačni razred (osnovna plača, dodatek na delovno dobo). V skladu z
ZUJF-om, so bila izplačana vsa povračila stroškov prehrane in prevoza za funkcionarje,
regres za letni dopust. Prav tako so bili plačani vsi prispevki ter ostala nadomestila za
opravljanje funkcije. Vrednost proračunske postavke je izkazana v višini 43.211 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 44.321 €; indeks ZR/VP 97,5%.
01011 - Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)
Na proračunski postavki 01011 so bila sredstva med drugim namenjena izdatkom za
reprezentanco (poslovni partnerji, starostniki). V skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, so bili izplačani
materialni stroški za funkcionarje (dnevnice, službena pot). Proračunska postavka je
realizirana v višini 7.914 € (nižja realizacija kot v proračunskem letu 2014).
Veljavni proračun za leto 2015: 12.400 €; indeks ZR/VP 63,8%.
01013 - Izplačila podžupana
Iz proračunske postavke 01013 so bila izplačana sredstva - nadomestilo podžupanu
(nepoklicno opravljanje funkcije; ½ 34. plačnega razreda). Proračunska postavka je bila
realizirana v višini 10.421 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 10.428 €; indeks ZR/VP 99,9%.
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje
finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju
zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega
odbora občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva
glavna programa, in sicer:
·
·

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 Fiskalni nadzor.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·
·

Zakon o javnih financah,
Zakon o plačilnem prometu,
Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti,
Zakon o lokalni samoupravi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
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....).
02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)
Stroški plačilnega prometa so bili realizirani v višini 666 €. Gre za urejanje zadev na
področju fiskalne politike - za stroške plačilnega prometa - prerazporejanje javno finančnih
prihodkov (provizija Uprave za javna plačila in Banke Slovenije).
Veljavni proračun za leto 2015: 790 €; indeks ZR/VP 84,3%.
02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse,
nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča)
Sredstva na proračunski postavki 02003 so bila porabljena za plačilo za pobiranje občinskih
dajatev (Komunala d.o.o. Novo mesto - ekološke takse, priključne takse). Sredstva smo
realizirali v višini 1.779 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.780 €; indeks ZR/VP 100,0%.

30

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni
stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje
funkcije, mat. stroški)
Za delovanje nadzornega odbora smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 1.134 € (sejnine,
izobraževanje).
Veljavni proračun za leto 2015: 1.432 €; indeks ZR/VP 79,2%.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE zajema naslednje glavne programe:
·
·
·

0401 Kadrovska uprava,
0402 Informatizacija uprave,
0403 Druge skupne administrativne službe.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnih financah,
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in
državnih praznikov.
04001 - Občinske nagrade
Občinska nagrada v letu 2015 ni bila podeljena (ni bilo podanega nobenega predloga).
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku
Sredstva v višini 9.641 € smo namenili za organizacijo občinskega praznika (izvedba
protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku), ki ga občina praznuje v mesecu juniju.
Sredstva so bila namenjena za kritje splošnih stroškov, avtorskega honorarja, stroškov
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pogostitev, tiskarskih storitev in drugih stroškov, povezanih z organizacijo občinskega
praznika. Na podlagi prošenj in sklenjenih donatorskih pogodb smo pridobili tudi dodatna
sredstva na prihodkovni strani (2.350 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 10.000 €; indeks ZR/VP 96,4%.
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
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.
04017 – Objava občinskih predpisov
Na proračunski postavki 04017 je realiziranih 1.241 €, in sicer za objavo občinskih predpisov
(odloki, sklepi) v uradnem glasilu (Uradni list Republike Slovenije).
Veljavni proračun za leto 2015: 3.500 €; indeks ZR/VP 35,5%.
04007 - Spletna stran občine
Za vzdrževanje občinske spletne strani smo porabili 190 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 200 €; indeks ZR/VP 95,0%.
04008 - Pokroviteljstva občine
Sredstva so bila porabljena za organizacijo nagradnega izleta naselja Dolenje Kronovo
(najlepše urejeno naselje v letu 2014) ter organizacijo nagradnega izleta naselja Bela
Cerkev (najlepše urejeno naselje v letu 2015). V biltenu Zveze društev vinogradnikov
Dolenjske, smo promovirali Občino Šmajreške Toplice (teden cvička v Kostanjevici na Krki).
Sredstva na proračunski postavki 04008 so bila realizirana v višini 3.188 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.500 €; indeks ZR/VP 91,1%.
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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.
04012 - Pravno zastopanje
Proračunska postavka Pravno zastopanje je bila realizirana v višini 10.869 € (pravno
zastopanje občine na sodišču, ostale pravne storitve, strošek davčnega postopka, notarske
storitve, cenitev).
Veljavni proračun za leto 2015: 13.150 €; indeks ZR/VP 82,7%.
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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 ter ostalih objektov. Občina je zavarovala računalniško
opremo, objekte, komunalno omrežje, digitalni terminal, mrliške vežice, ostalo opremo in
osnovna sredstva, ki so v lasti Občine Šmarješke Toplice. V letu 2015 je občina krila stroške
varovanja zgradb in prostorov (Šmarjeta 66), stroške električne energije, vode in komunalnih
storitev, porabe kuriv in stroške ogrevanja, odvoz smeti (stavba na naslovu Šmarjeta 66,
ostali objekti, ki so v lasti Občine Šmarješke Toplice). Občina je poskrbela tudi za tekoče
vzdrževanje opreme in objektov (izdelava energetske izkaznice, dimnikarska storitev,
kontrola termostatov, peči, ogrevalnega sistema, vzdrževanje drsnih vrat na zdravstveni
postaji, popravilo kosilnice, sanacija – intervencija po izlivu vode (na naslovu Šmarjeta 66)).
Proračunska postavka je bila v letu 2015 realizirana v višini 20.462 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 34.000 €; indeks ZR/VP 60,2%.
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.

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.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne
samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
06006 – Delovanje skupnosti in zveze občin
Na proračunski postavki Delovanje skupnosti in zveze občin smo planirali in porabili sredstva
za plačilo članarine v Združenju občin Slovenije ter za opravljanje nadzora nad poslovanjem.
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Letno izvajajo tudi notranjo revizijo v skladu z letnim in strateškim načrtom, izvajajo tudi
svetovalne naloge s področja poslovanja občin, izobraževanje s področja finančnega
poslovanja ter druge naloge v skladu s potrebami. Prav tako smo plačali članarino v
Skupnost občin Slovenije (pristopna izjava - sklep občinskega sveta). Proračunska postavka
je realizirana v višini 5.365 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.370 €; indeks ZR/VP 99,9%.
06039001 - Administracija občinske uprave
Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški.
06007 - Plače delavcev občinske uprave
Plače delavcev (osnovna plača, dodatek za delovno dobo, sredstva za nadurno delo,
sredstva za delovno uspešnost, prispevki, premije kapitalske družbe, jubilejna nagrada,
odpravnina) občinske uprave so planirane v skladu z zakonom (ZUJF). Zaposlenim
pripadajo povračila stroškov prehrane med delom in stroška prevoza na delo in iz dela.
Izplačan je bil tudi regres javnim uslužbencem. Proračunska postavka je izkazana v višini
181.863 € (nižja kot v letu 2014).
Veljavni proračun za leto 2015: 213.527 €; indeks ZR/VP 85,2%.
06009 - Materialni stroški občinske uprave
Postavka 06009 predstavlja sredstva za kritje materialnih stroškov občinske uprave. Gre za
stroške pisarniškega materiala, stroške storitev čiščenja in čistilnega materiala,
računovodske, revizorske in svetovalne storitve (vodenje kredita pri Banki Koper, vodenje
evidenc gospodarske javne infrastrukture pri Komunali Novo mesto, svetovanje pri izvedbi
javnih naročil), strošek zdravniškega pregleda zaposlenih, stroške drobnega inventarja
(nakup police Merkur), strošek splošnega materiala in storitev (potrošni material v trgovini
KZ Krka, Merkur, Comlan, izdelava ključev), stroške poštnih storitev, stroške telefona,
tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega sistema (Comlan), licenčne programske
opreme (računovodski program, terragis, glavna pisarna, Hkom, Piso) stroške zavarovanja
(lastne odgovornosti), stroške konferenc, seminarjev, strokovnega izobraževanja (vodenje in
upravljanje) ter druge operativne odhodke (požarna varnost, požarni red). Odhodki na
proračunski postavki 06009 so izkazani v višini 40.818 € (nižji stroški kot v proračunskem
letu 2014).
Veljavni proračun za leto 2015: 56.000 €; indeks ZR/VP 72,9%.
06017 - Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva
Na proračunski postavki 06017 imamo planirana sredstva za delovanje Medobčinskega
inšpektorata in redarstva. Gre za delovanje skupne občinske uprave z Občino Šentjernej,
Občino Škocjan in Občino Kostanjevica na Krki. Proračunska postavka je realizirana v višini
14.777 € (občina krije 20% delež vseh stroškov). V letu 2015 smo s strani države pridobili
sredstva za sofinanciranje MIR-a, v višini 1.615 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 15.000 €; indeks ZR/VP 98,5%.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
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.
06010 – Energetska sanacija občinske stavbe občine Šmarješke Toplice
Občina ima v planu 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) ter izdelavo projektne dokumentacije in prijavo na razpis za
sofinanciranje vlaganj v energetsko obnovo stavb.
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana. Občina s projektom nadaljuje v letu
2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0008
06013 - Nakup opreme
Na proračunski postavki 06013 so bila sredstva porabljena za nakup dveh tabličnih
računalnikov, treh monitorjev, nakup pisarniškega pohištva (dodatno pisarniško pohištvo v
novem delu občinske stavbe) ter nakup licenčne programske opreme (program e slog). V ta
namen smo porabili sredstva v višini 3.555 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.500 €; indeks ZR/VP 64,6%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0003
NRP: OB206-09-0002
06014 - Nakup prevoznih sredstev
Na proračunski postavki 06014 smo planirali sredstva za nakup službenega vozila, ki bi ga
občinska uprava (komunalni delavec) uporabljala za opravljanje del po terenu občine.
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana. Sredstva so planirana v proračunu za
leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.500 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0006
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema
naslednji glavni program:
·

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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.
07011 – Civilna zaščita
V proračunu za leto 2015 je bila proračunska postavka 07011 realizirana v višini 9.353 €
(tečaj – usposabljanje ekipe prve pomoči, nakup opreme, novelacija dokumentacije s
področja civilne zaščite).
Veljavni proračun za leto 2015: 10.032 €; indeks ZR/VP 93,2%.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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), investicije v gasilske domove in opremo.
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07005 – Gasilsko reševalni center
Proračunska postavka je bila v letu 2015 realizirana v višini 8.757 €. Sredstva so bila
namenjena za izvajanje nalog operativnega požarnega varstva ter izvajanje nalog reševanja
v primeru elementarnih nesreč na celotnem teritoriju občine Šmarješke Toplice.
Veljavni proračun za leto 2015: 9.191 €; indeks ZR/VP 95,3%.
07006 – Požarna taksa
S strani Ministrstva za obrambo (požarni sklad) občina prejeme sredstva požarne takse, ki jo
nameni vsem štirim gasilskim društvom (na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s
požarno takso). V letu 2015 smo razdelili takso v višini 4.812 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.400 €; indeks ZR/VP 89,1%.
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 porabili sredstva za
plačilo zavarovalnih premij za člane, opremo, vozila, objekte ter sredsta za druge operativne
stroške (pokali, tehnični pregled vozil, garancijski list, uporaba sistema Intervencije.net). V
prvi polovici leta 2015 smo za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev, razdelili 8.500
€. Z Javnim razpisom za nabavo gasilske opreme v Občini Šmarješke Toplice v letu 2015,
številka 845-0002/2015-5 z dne 03.04.2015, smo za nabavo gasilske opreme namenili
sredstva v višini 32.500 €, ki so bila društvom razdeljena na podlagi zahtevka za izplačilo
finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih, do konca proračunskega leta 2015.
Proračunska postavka 07007 je bila v letu 2015 realizirana v višini 44.210 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 47.209 €; indeks ZR/VP 93,7%.
07008 - Dejavnost Gasilske zveze Novo mesto
Sredstva za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto so planirana na proračunski postavki
07008 (Občina ima sklenjeno pogodbo za redno delovanje). Prav tako Gasilska zveza za
vsa štiri PGD v občini organizira tekmovanja, na katerih sodelujejo tudi člani iz gasilskih
društev Občine Šmarješke Toplice. Za delovanje GZ smo v letu 2015 poravnali pogodbeno
obveznost v višini 1.875 €. Za organizacijo in udeležbo društev naše občine na tekmovanjih,
ki jih organizira gasilska zveza, za tečaj varnega dela z motorno žago, za objavo logotipa
Občine v biltenu GZ (60. letnica delovanja) pa smo prispevali še dodatnih 2.036 €.
Proračunska postavka skupaj predstavlja realizacijo v višini 3.911 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.000 €; indeks ZR/VP 78,2%.
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.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni
program:
·

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·

Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o policiji,
Zakon o lokalni samoupravi.

08029001 - Prometna varnost
Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).
08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
V proračunu smo namenili sredstva za prometno varnost: nakup telovnikov za otroke v
osnovni šoli in vrtcu (212 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 212 €; indeks ZR/VP 99,8%.
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.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·
·
·
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Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o zaščiti živali,
Zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
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.).
11001 - Podpora kmetijskim gospodarstvom
Za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2015 smo razdelili sredstva v višini 13.584 €. Subvencije na področju kmetijstva je
prejelo 8 fizičnih oseb Občine Šmarješke Toplice (na podlagi prijave na razpis).
Veljavni proračun za leto 2015: 16.000 €; indeks ZR/VP 84,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-11-0006
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju,
urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih
dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju (društva, zveze).
11008 – Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«
Investicijo, h kateri smo pristopili v letu 2014, smo zaključili v prvi polovici leta 2015. Z
uspešno prijavo na razpisu (Ministrstvo za kulturo) smo za omenjeno investicijo pridobili
nepovratna sredstva državnega in evropskega proračuna v višini 873.874 € (del sredstev v
letu 2014 (337.171 €), del sredstev v letu 2015 (536.703 €)).
Investicija je zajemala:
·
·
·
·
·

rušitev starega, propadajočega in nevarnega objekta,
novogradnjo (zaradi statike) oziroma rekonstrukcijo objekta, ki je namenjen turizmu in
je središče društvenega življenja v občini,
povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti,
ureditev okolice,
krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.

Realizacija proračuna za leto 2015 zajema stroške arheoloških raziskav, gradbenih del,
nakupa opreme in pohištva, izvedbe nadzora, restavratorskih del, sodnih izvedencev,
prevajalskih storitev, izdelave promocijskega filma in kostuma škrata, priprave koncepta,
izdelave replik (Dolenjski in Narodni muzej). Proračunsko postavko smo v letu 2015
realizirali v višini 612.516 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 626.744 €; indeks ZR/VP 97,7%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0007
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11011 – Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.040 €; indeks ZR/VP 0%.
14017 - Projekt "Las Leader"
Program Leader se je izvajal pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ki namenja sredstva za razvoj podeželja. Za koriščenje sredstev iz tega naslova, je bila
ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolenjske in Bele krajine. Občina Šmarješke
Toplice je v proračunu za leto 2015, za projekt Las Leader namenila sredstva v višini 3.763
€.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.763 €; indeks ZR/VP 100,0%.
V letu 2016 se je projekt preimenoval v CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju.
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za
zaščito živali.
11004 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sklenilo 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
porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom. Občina je
v letu 2015 razdelila prejeto koncesijsko dajatev v višini 645 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 645 €; indeks ZR/VP 100,0%.
11010 - Zavetišča (azil) za živali
Za storitve zavetišča (azil) za živali smo v proračunu za leto 2015 porabili sredstva v višini
343 € (zaščita živali po zakonu). Dosegli smo skoraj nižje stroške kot v letu 2014.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.000 €; indeks ZR/VP 11,4%.
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest
in druge gozdne infrastrukture.
11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
Za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest smo v proračunu namenili sredstva v višini 4.417 €.
Porabili smo namenska sredstva, do katerih smo bili upravičeni zaradi škode, ki jo je
povzročil žled v letu 2014. Poravnali smo tudi pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest
(odločba Finančne uprave Republike Slovenije). Proračunska postavka je realizirana v višini
4.428 €.
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Veljavni proračun za leto 2015: 4.435 €; indeks ZR/VP 99,9%.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
zajema naslednje glavne programe:
·
·
·
·

1302 Cestni promet in infrastruktura,
1303 Železniški promet in infrastruktura,
1304 Letalski promet in infrastruktura,
1305 Vodni promet in infrastruktura.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·

Zakon o javnih cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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).
13007 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko vzdrževanje)
13036 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)
Proračunska postavka 13007 je v letu 2015 realizirana v višini 156.871 €. Realizacija
proračunske postavke 13036 pa je dosežena v višini 64.129 €.
Vzdrževanje občinskih cest v Občini Šmarješke Toplice je potekalo skladno s pogodbo.
Izvajalec CGP d.d., Novo mesto je opravljal vsa vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih
cest v dobrem stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Vzdrževanje cest je potekalo
z dejanskimi potrebami glede na vrsto del, ki so vezana na posamezno obdobje v letu. V
zimskih mesecih je izvajalec opravljal dela zimske službe.
Vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v okviru pogodbe za leto 2015, zajemajo redni
pregled cest, krpanje udarnih jam s hladno maso, obsekovanje, obrezovanje, čiščenje
vozišča, čiščenje po neurju, utrjevanje bankin, košnja trave, izkopi iztokov za vodo,
postavitev snežnih kolov v zimskem času, posipavanje cestišča in vozišča, odstranjevanje
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snega, odstranjevanje snežnih kolov, čiščenje naprav za odvodnjavanje – jaški,
gramoziranje vozišč, čiščenje prometnih površin.
Glede na potrebe in prošnje občanov se je dostavilo pesek na različne lokacije po celotnem
območju občine (razvidno iz izstavljenih mesečnih računov). Pesek se je porabil za
vzdrževanje občinskih cest.
Za vzdrževanje občinskih cest smo skladno z zakonskimi predpisi porabili tudi del sredstev,
pridobljenih na osnovi koncesnine za gozdove.
Veljavni proračun za leto 2015: 159.000 €; indeks ZR/VP 98,7% (proračunska postavka
13007).
Veljavni proračun za leto 2015: 70.000 €; indeks ZR/VP 91,6% (proračunska postavka
13036).
13017 – Stroški nadzora in izvedencev
Na tej proračunski postavki imamo planirana - realizirana sredstva za plačilo stroškov
opravljenega nadzora nad izvedenimi deli na cestnem področju in področju javne
razsvetljave (4.082 €); poraba proračunske rezerve v višini 300 €. Naveza na proračunske
postavke 13007, 13036, 13004 in 13010.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.000 €; indeks ZR/VP 81,6%.
13022 - Urejanje in čiščenje javnih površin
Proračunska postavka 13022 je namenjena urejanju in čiščenju javnih površin. Realizirana je
bila v višini 9.651 € (manjša vzdrževalna dela na javnih površinah, ureditev okolice, ureditev
pešpoti do škratove luknje).
Veljavni proračun za leto 2015: 20.000 €; indeks ZR/VP 48,3%.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije,
adaptacije)
V letu 2015 smo za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest porabili 172.057 €. S porabo
proračunske rezerve v višini 28.114 €, je realizacije proračunske postavke 13004 prikazana
v višini 143.944 €.
Proračunsko rezervo je Občina porabila v skladu z Odlokom o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic poplave od 12.09.2014 do 16.09.2014, ki ga je dne 27.10.2015 sprejel
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice (sklep številka 089; 032-0008/2015-24 z dne
28.10.2015). Z odlokom se je zagotovila pomoč Občine pri delni odpravi oziroma sanaciji
škode, nastale zaradi posledic poplav, ki je povzročila škodo na območju občine. Sredstva
so se namenila za sanacijo plazu na LC 295324 Žaloviče-Gorenja vas-Šmarjeta (gradbena
dela, nadzor, projektna dokumentacija, izvedba javnega naročila, varstvo pri delu;
proračunska postavka 13004; zmanjšanje konta 910 00).
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Občina je bila s pogodbo številka 2550-15-420055 z dne 14.07.2015, upravičena tudi do
sredstev, ki jih je občina namenila za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture po naravni
nesreči (poplave september 2014). V ta namen smo pridobili 54.776,62 € nepovratnih
sredstev državnega proračuna.
V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest je bila izvedena še:
·
·
·
·
·

ureditev dela javne poti z oznako JP 798-681 (Šmarjeta), vključno z ureditvijo
pločnika in preplastitvijo ceste od osnovne šole do državne ceste,
ureditev asfaltacije - preplastitev na delu lokalne ceste z oznako LC 295-342
(Čelevec),
ureditev pločnika na delu javni poti z oznako JP 798-801 (Brezovica) z javno
razsvetljavo,
ureditev površine za pešce na delu javne poti z oznako JP 798-161 (Slape Klevevž),
postavitev cestnih odbojnih ograj na več delih občinskega cestnega omrežja.

Veljavni proračun za leto 2015: 200.965 €; indeks ZR/VP 71,6% (nižja realizacija zaradi
porabe proračunske rezerve).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0007
NRP: OB206-14-0001
13033 – LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)
Občina Šmarješke Toplice je pristopila k izdelavi projekta »Rekonstrukcija dela lokalne ceste
LC 295-322 Obrh - Žaloviče za potrebe razvoja turistične infrastrukture«.
Projektna dokumentacija, ki je v izdelavi, zajema:
·
·
·

·
·
·

ureditev peš površin ob delu lokalne ceste LC 295-322 (Obrh-Žaloviče) in delu javne
poti JP 797-561, v skupni dolžini cca 1205 m,
ureditev dela lokalne ceste LC 295-322 (Obrh-Žaloviče) in dela javne poti JP 797561, v skupni dolžini cca 1205 m ter ureditev cestnih priključkov,
ureditev kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda pod voziščem lokalne
ceste, ki se ureja in sicer na mestih, kjer ni možnega ustreznega površinskega
odvodnjavanja ter izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda na
delih, kjer je to še potrebno,
zaščita obstoječega vodovoda,
izgradnja javne razsvetljave vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste in javne
poti in
telekomunikacijske vode.

V letu 2015 proračunska postavka ni bila realizirana. Občina s projektom nadaljuje v letu
2016 (začetek aktivnosti za pridobivanje zemljišč).
Veljavni proračun za leto 2015: 24.225 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0003
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13034 – LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)
V letu 2014 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI za izgradnjo
pločnika; celotna komunalna infrastruktura na predmetni trasi se bo izvajala v sklopu
Hidravličnih izboljšav). Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov.
V okviru projektne dokumentacije je predvidena:
·
·
·
·

ureditev peš površin po celotni dolžini lokalne cest,
ureditev lokalne ceste,
ureditev cestnih priključkov,
ureditev kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda pod voziščem lokalne
ceste, ki se ureja, in sicer na mestih, kjer ni možnega ustreznega površinskega
odvodnjavanja,
· izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda,
· zaščita in prestavitev obstoječega vodovoda,
· izgradnja javne razsvetljave vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste (ureditev
ustreznega število odjemnih mest).
V letu 2015 proračunska postavka ni bila realizirana. Občina nadaljuje s pridobivanjem
zemljišč in s projektom v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 37.294 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0004
13037 – Projekt Sava Krka bike
Občina Šmarješke Toplice je z ostalimi dolenjskimi in posavskimi občinami pristopila k
pripravi projektne dokumentacije za daljinsko kolesarsko povezavo ob reki Krki in Savi.
Projekt za dolenjske občine vodi Razvojni center Novo mesto, za posavske 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.
V letu 2015 proračunska postavka ni bila realizirana. Občina s projektom nadaljuje v letu
2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 13.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0056
13029003 - Urejanje cestnega prometa
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.
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13009 - Banka prometnih podatkov
V skladu z zakonom smo oddali spremembe podatkov v banko prometnih podatkov, o
opravljenih investicijah in spremembah na občinskem cestnem omrežju (366 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 366 €; indeks ZR/VP 99,9%.
13010 - Prometni tokovi JR (tokovina)
Za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje) ter plačilo električne energije – javne
razsvetljave smo v proračunu za leto 2015 porabili sredstva v višini 31.688 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 44.000 €; indeks ZR/VP 72,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0008
13023 - Avtobusna postajališča
V letu 2015 smo uredili novo avtobusno postajališče v naselju Brezovica. Zamenjali smo tudi
steklo na avtobusnem postajališču v Dolenjem Kronovem. Proračunska postavka je
realizirana v višini 3.669 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.172 €; indeks ZR/VP 70,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0004
13044 – Celostna prometna strategija
Izdelati je potrebno dokument, ki bo osnova za morebitno črpanje nepovratnih evropskih
sredstev. Pripraviti je potrebno strokovne podlage za promet za celostno prometno
strategijo.
V letu 2015 je bila izdelana projektna naloga, ki bo osnova za izdelavo celostne prometne
strategije.
Veljavni proračun za leto 2015: 6.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-14-0005
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in
investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
13013 – Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure–Šmarješke Toplice (HP, KP)
Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce
ter dvosmerne kolesarske poti.
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Občina je v letu 2015 pridobivala potrebna zemljišča, da lahko prične z investicijo. Plačani
delež namesto Direkcije Republike Slovenije za ceste bo priznan vložek občine v realizacijo
projekta v fazi gradnje (aneks številka 1, 12.10.2011). Hkrati je občina pričela z vsemi
aktivnostmi za pričetek izgradnje v letu 2016 (umestitev projekta v državni proračun).
Proračunska postavka je bila v letu 2015 realizirana v višini 769 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 39.575 €; indeks ZR/VP 1,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0011
13031 – Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo
– Gorenja Gomila)
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. Ker
gre za državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z DRSC, v skladu z njimi načrtovati
izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje.
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.
Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za izgradnjo hodnika za pešce, javne
razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas. Poteka postopek pridobivanja zemljišč in
večkratno usklajevanje z lastniki zemljišč. Proračunsko postavko smo realizirali v višini 251
€.
Veljavni proračun za leto 2015: 10.532 €; indeks ZR/VP 2,4%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0054
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Opis podprograma
Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju
telekomunikacij.
13043 – Telekomunikacijski vodi Gorenja vas pri Šmarjeti
Proračunsko postavko v letu 2015 nismo realizirali. Občina s projektom nadaljuje v letu
2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 7.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-14-0002
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13030 – Širokopasovno omrežje Dolenjske
Izdelan je načrt razvoja širokopasovnega omrežja, ki bo podlaga za skupno kandidiranje na
javni razpis za pridobitev sredstev evropskega proračuna. Proračunsko postavko v letu 2015
nismo realizirali. Občina s projektom nadaljuje v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 12.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0038
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.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·

Zakon o razvoju malega gospodarstva,
Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o lokalni samoupravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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 idr).
14002- Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.293 €. Sredstva smo namenili za
pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za Dolenjsko, in sicer stroškov, ki
nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro, malim in srednje velikim
podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV Slovenija.
Namen projekta je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.506 €; indeks ZR/VP 85,8%.
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14003 – Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja
Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov malega gospodarstva
(4.593 €); sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog
spodbujanja regionalnega razvoja (21. člen ZSRR-1):
·
·
·
·
·
·

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.

Veljavni proračun za leto 2015: 7.500 €; indeks ZR/VP 61,2%.
14006 – Izvajanje projekta »mikrokrediti«
Proračunska postavka je realizirana v višini 1.238 €. Sredstva so namenjena za pokrivanje
stroškov izvajanja projekta Posojil za odpiranje novih delovnih mest, in sicer stroškov, ki
nastajajo iz naslova dodeljevanja mikrokreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter
fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV Slovenija.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.238 €; indeks ZR/VP 100,0%.
14007 – Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in bodočih
podjetnikov
Program spodbujanje razvoja podjetništva v dolenjskih občinah omogoča dostop do znanja
in posredovanja novosti na področjih, ki so pomembna zlasti za poslovanje mikro in majhnih
podjetij, podjetnikov začetnikov oziroma potencialnih podjetnikov. Razvojni center Novo
mesto preko programa organizira različne oblike izobraževanj, delavnic, dogodkov in
spodbud. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.651 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.920 €; indeks ZR/VP 86,0%.
14024 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)
Za vzpostavitev in delovanje Regionalne destinacijske organizacije (RDO), ki ima
promocijsko, distribucijsko, razvojno in operativno funkcijo, smo namenili 4.451 €.
Glavni cilji RDO:
·
·
·
·
·
·
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izboljšanje dostopnosti do turističnih objektov in območij naravne in kulturne
dediščine,
dvig kakovosti in raznovrstnosti turistične ponudbe in infrastrukture,
povečanje konkurenčnosti,
ugodno poslovno okolje,
učinkovito in inovativno trženje,
izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega in zasebnega sektorja.

Veljavni proračun za leto 2015: 4.451 €; indeks ZR/VP 100,0%.
14026 – Izdelava RRP JV Slovenija za obdobje 2014-2020
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana in ni planirana v sprejetem proračunu za
leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.800 €; indeks ZR/VP 0%.
14029 – Dogovor za razvoj regij
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana in ni planirana v sprejetem proračunu za
leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 895 €; indeks ZR/VP 0%.
14030 – Trajnostna mobilnost
Evropska komisija ugotavlja, da mobilnost postaja vse težja in vedno bolj neučinkovita. Še
vedno je v veliki meri odvisna od uporabe osebnih vozil na konvencionalno gorivo. Cilj
evropske prometne politike je vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki ustreza
gospodarskim, socialnim in okoljskim potrebam družbe. Proračunska postavka je realizirana
v višini 85 €. Projekt, v katerem smo sodelovali z Razvojnim centrom in nekaterimi občinami,
je zaključen.
Veljavni proračun za leto 2015: 760 €; indeks ZR/VP 11,2%.
14031 – Koordinacija projektov
V novi finančni perspektivi 2014 – 2020 bodo občine morale za pridobitev evropskih sredstev
in drugih razpoložljivih sredstev pristopiti skupaj in imeti pripravljene projekte. Zato bomo
poleg aktivnosti v sklopu splošnih razvojnih nalog povezovali občine ter druge partnerje v
okolju pri oblikovanju konzorcijev in projektnih predlogov, ki bi lahko kandidirali na različne
vire sredstev za realizacijo projektov (tudi drugi viri poleg sredstev kohezijske politike).
Aktivnosti bomo prilagajali potrebam okolja in možnostim financiranja. Pospeševali bomo
tudi nastajanje in oblikovanje konzorcijev javno zasebnega partnerstva. Proračunska
postavka v letu 2015 ni bila realizirana in je planirana v sprejetem proračunu za leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 720 €; indeks ZR/VP 0%.
14039001 - Promocija občine
Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske
aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
14005 – Promocija občine in promocijske prireditve
Na proračunski postavki 14005 smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 12.444 €
(založniške in tiskarske storitve, stroški prevajalskih storitev, hrana, storitve menz in
restavracij, avtorski honorar, izdelava makete, protokolarna darila).
Občina je sodelovala pri organizaciji srečanja Europa Bures, ki se je meseca junija 2015
odvijalo v Zburah. Sredstva je občina namenila za organizacijo prireditve Dan turizma in
zabave. V mesecu oktobru 2015 pa se je občina udeležila svetovnega sejma Expo v Milanu
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in pri tem sodelovala na okrogli mizi, na temo turizma (predstavitev makete Klevevža).
Občina Šmarješke Toplice se je predstavila tudi v reviji Slovenske počitnice (Dolenjski list),
biletnu Gasilske zveze Novo mesto ter biltenu PGD Gerlinci. Sredstva je namenila za
storitve urejanja turistične ponudbe na portalu Slovenske turistične organizacije ter za plačilo
članarine v društvu Entente Florale. Predstavniki so občino zastopali tudi na dogodku
Jamtlon 2015 (rudnik na trasi Trbovlje – Hrastnik).
Veljavni proračun za leto 2015: 16.000 €; indeks ZR/VP 77,8%.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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.
14008 - Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma
Sredstva v višini 8.000 € smo razdelili društvom na podlagi razpisa na področju turizma. S
tem smo sofinancirali program in dejavnost turistične zveze in turističnih društev.
Veljavni proračun za leto 2015: 8.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.
14010 - Sofinanciranje TIC - a
V skladu z najemno pogodbo občina plačuje najemnino prostora za delovanje Turistično
informacijskega centra (3.080 €). Za samo delovanje TIC-a smo v proračunu za leto 2015
namenili 10.495 € (tekoče in projektno delo na področju turizma, materialni stroški
(komunalne storitve, električna energija, vzdrževanje prostora), strošek študentskega dela).
Del proračunskih sredstev smo namenili koncesionarju, ki je opravljal naloge turistično
informacijskega centra (koncesijska pogodba številka). Proračunska postavka je realizirana
v višini 13.575 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 14.280 €; indeks ZR/VP 95,1%.
14011 - Turistična infrastruktura
Občina je v začetku leta poravnala strošek postavitve signalizacije ob državnih cestah
(kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejše turistične znamenitosti ter
gospodarski objekti, javni zavodi in objekti, v katerih se opravljajo storitvene dejavnosti).
Tekom leta je bil izdelan elaborat za postavitev turistične signalizacije, postavljene so bile
obvestilne table in lamele za Hišo žive dediščine. Postavili smo tudi označevalno tablo za
Rimsko grobišče (Bela Cerkev) ter Škratovo luknjo. Proračunska postavka je realizirana v
višini 4.092 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.464 €; indeks ZR/VP 74,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-11-0003
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14013 - Turistični vlak
Za promocijo in razvoj turizma smo kot stroške oglaševalskih storitev namenili turističnemu
vlaku sredstva v višini 900 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 900 €; indeks ZR/VP 100,0%.
14032 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Občina je vključena v projekt mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, za kar izvaja vse
aktivnosti za ureditev le-teh na območju občine (Šmarješke Toplice, Dolenje Kronovo).
Proračunska postavka je bila v letu 2015 realizirana v višini 1.634 € (plačilo izdelave
potrebne dokumentacije). Občina s projektom nadaljuje v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.644 €; indeks ZR/VP 99,4%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB206-14-0006
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 OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema
naslednje glavne programe:
·
·
·
·

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·
·

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o vodah,
Zakon o ohranjanju narave.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
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.
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15002 - Nakup posod za odpadke
Na proračunski postavki 15002 smo imeli planirana sredstva za nakup posod za zbiranje
odpadkov (Komunala Novo mesto). V ta namen smo porabili sredstva v višini 5.938 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 6.000 €; indeks ZR/VP 99,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0014
15006 – Infrastruktura JP CeROD
Proračunska postavka je bila realizirana skladno z izvedenimi investicijami v podjetju Cerod.
Občina je družbenica, zato je v deležu (2,29%) dolžna sofinancirati tekoče investicije
(skladno s podpisano pogodbo). Proračunska postavka je realizirana v višini 1.242 €
(investicijsko vzdrževanje).
Veljavni proračun za leto 2015: 25.938 €; indeks ZR/VP 4,8%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0015
15018 – CeRod II (izgradnja)
Gre za sofinanciranje izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CEROD. Na Občino
Šmarješke Toplice, ki je družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije. Prav
tako so družbenice dolžne plačevati nadzor nad opravljenim delom, investicijski inženiring in
sorazmerni del stroškov za obveščanje javnosti. Celotna proračunska postavka predstavlja
realizacijo v višini 8.068 € (zadržek po pogodbi ostaja za leto 2016).
Veljavni proračun za leto 2015: 20.822 €; indeks ZR/VP 38,8%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0013
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav.
15001 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture
Iz proračunske postavke 15001 zagotavljamo sredstva za intervencijsko in investicijsko
vzdrževanje infrastrukture na področju kanalizacije (v skladu z 12. členom pogodbe o
poslovnem najemu). Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana. Sredstva se
prenašajo v proračun za leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 6.485 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
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15020 – Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac 2. faza
V letu 2015 smo poravnali strošek spremembe projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (1.680 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 5.000 €; indeks ZR/VP 33,6%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0009
15023 – Kanalizacija 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.
Proračunska postavka v letu 2015 ni bila realizirana. V letu 2015 je občina pridobivala
služnosti. S projektom nadaljuje v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 11.900 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0055
15029 - Kanalizacija in čistilna naprava (subvencija)
Za subvencije na področju kanalizacije in čistilne naprave, smo v letu 2015 namenili
sredstva v višini 27.311 € (nižji strošek kot v letu 2014).
Veljavni proračun za leto 2015: 28.713 €; indeks ZR/VP 95,1%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0022
15031 – Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti
Izgradnja kanalizacijskega sistema v Gorenji vasi je bila vključena v načrt razvojnih
programov v letih 2014 in 2015. Občina je omenjeni projekt prijavila v predlog Izvedbenega
načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenije (Operacijo delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in bila uspešna na
javnem razpisu ter pridobila nepovratna sredstva v višini 502.506 €. 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. Do konca proračunskega leta
2015 je iz tega naslova občina črpala sredstva v višini 18.950 €, ki jih je namenila za
omenjeno investicijo.
Sredstva na proračunski postavki 15031 so bila v letu 2015 realizirana v višini 590.229 €
(gradbena dela, nadzor, cenitev, odškodnina, izdelava varnostnega načrta, investicijski
inženiring, priključek na elektro omrežje).
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Veljavni proračun za leto 2015: 651.535 €; indeks ZR/VP 90,6%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0015
15032 – Kanalizacijski sistemi Žaloviče
V letu 2015 smo poravnali strošek pridobivanja služnosti, notarskih storitev in cenitve
zemljišča. Zemljišča so pridobljena (razen zemljišče za čistilno napravo, kjer poteka upravna
razlastitev). Nadaljuje se s pripravo projektne dokumentacije. Proračunska postavka je
realizirana v višini 4.582 €. S projektom občina nadaljuje v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 20.933 €; indeks ZR/VP 21,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0014
15036 – Male čistilne naprave (subvencije)
V proračunu imamo namenjena sredstva za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih
naprav za območja, kjer ni predvidene izgradnje kanalizacijskega omrežja. V skladu s
pravilnikom o pogojih in merilih, ki je bil obravnavan na seji občinskega sveta, so fizične
osebe upravičene do subvencij. V letu 2015 je bilo razdeljenih 1.500 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.000 €; indeks ZR/VP 30,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-12-0001
15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih
podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne
dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.
15009 – 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 v Šmarjeških Toplicah. Proračunska postavka v letu 2015 ni bila
realizirana. Občina s projektom, za katerega so sredstva planirana v sprejetem proračunu za
leto 2016, nadaljuje.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0013

54

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).

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.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij,
urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
Na proračunski postavki 16002 smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 5.591 €, za tekočo
vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.592 €; indeks ZR/VP 100,0%.
16022 - Vzpostavitev in vzdrževanje katastra (GJI) Komunala Novo mesto
V okviru katastra, ki ga vodi Komunala Novo mesto se izvaja vnos v GIS za vsa področja, za
katere skrbi izvajalec javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. (vodovod, kanalizacija in
odpadki). Urejajo se baze podatkov, izdajajo se podatki, izvajajo se poročila po zakonodaji
za MOP, občine in IREET. Proračunska postavka je realizirana v višini 9.839 €.
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Veljavni proračun za leto 2015: 9.839 €; indeks ZR/VP 100,0%.
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 realizirana v
višini 2.081 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.660 €; indeks ZR/VP 56,9%.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
16057 – OPPN Šmarješke Toplice
Pristopili smo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmarjeških
Toplic. Proračunska postavka 16057 je realizirana v višini 2.440 € (predhodne arheološke
raziskave). V letu 2015 je bila izdelana tudi hidravlično - hidrološka študija ter prometna
študija. Izdelan je bil osnutek OPPN, ki bo v letu 2016 podan v javno razgrnitev in nadaljno
obravnavo.
Veljavni proračun za leto 2015: 27.653 €; indeks ZR/VP 8,8%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0017
16058 – OPPN Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
Pristopili smo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje.
Proračunska postavka 16058 je realizirana v višini 7.504 €.
V letu 2015 so bile za pripravo OPPN Turistično storitvena cona Dolenje Kronovo,
opravljene naslednje aktivnosti:
·

·
·
·

za prometno ureditev območja je bila izdelana prometna študija, za potrebe
predvidenih posegov v območje vodotokov je bila izdelana hidravlično - hidrološka
študija, za poseganje v območje kulturne dediščine pa so bile naročene predhodne
arheološke raziskave,
predlog OPPN je obravnaval Odbor za razvoj in Občinski svet,
potekala je prva obravnava in javna razgrnitev,
OPPN je bil posredovan v mnenje nosilcem urejanja prostora.

V letu 2016 bo sprejem tega OPPN-ja.
Veljavni proračun za leto 2015: 17.407 €; indeks ZR/VP 43,1%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0017
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16039001 - Oskrba z vodo
Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
16007 - Prevoz vode gospodinjstvom
Občina pokriva račune prevoza vode gospodinjstvom, ki še niso priključeni na javno
vodovodno omrežje (9.335 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 9.500 €; indeks ZR/VP 98,3%.
16013 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
Za investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture smo v proračunu za leto 2015,
namenili sredstva v višini 9.060 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 50.052 €; indeks ZR/VP 18,1%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
16017 - Vodovod Vinji vrh nizka cona
Investicija se je aktivno izvajala v letu 2013 in se je zaključila v letu 2014. S tem smo
zagotovili ustrezno vodooskrbo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. V letu 2015 smo
poravnali strošek geodetskih storitev in strošek novelacije investicijske dokumentacije.
Proračunska postavka je realizirana v višini 1.200 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.000 €; indeks ZR/VP 60,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0024
16019 – Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske – Občina Šmarješke Toplice
Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh
občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO NM, Šentjernej, Škocjan, Straža
in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in primarnega
omrežja, izgradnjo vodarne, naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi
in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas
(prostornina 200 m3).
Obseg projekta v Občini Šmarješke Toplice:
·
·
·
·
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vodarna Jezero,
magistralni cevovod Jezero VH Sračnik,
primarni cevovod v Gorenji vasi,
VH Gorenja vas 200 m3.

V proračunu za leto 2015, smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije
(1.288 €). Potekalo je usklajevanje s pristojnim ministrstvom za nadaljevanje projekta
(pridobitev nepovratnih sredstev) oziroma začetek gradnje, ki je predvidena v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 15.750 €; indeks ZR/VP 8,2%.
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 Komunala Novo mesto vzdržuje javno
hidrantno omrežja na območju občine Šmarješke Toplice. Realizacija za leto 2015 je
izkazana v višini 1.170 € (Šmarješke Toplice 169).
Veljavni proračun za leto 2015: 3.600 €; indeks ZR/VP 32,5%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0011
16043 – Vodooskrba s števnino (subvencija)
Za subvencije na področju vodooskrbe smo namenili sredstva v višini 26.790 € (nižji stroški
kot v letu 2014).
Veljavni proračun za leto 2015: 31.408 €; indeks ZR/VP 85,3%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0022
16049 – Vodovod Vinji vrh (visoka cona)
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi
geografske razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih
oskrbovalnih con. Potrebno bo narediti predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo
kulturne dediščine). Skupaj z Občino Škocjan smo pristopili k izdelavi idejne zasnove za
omenjeno območje in bo 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. Proračunska
postavka v letu 2015 ni bila realizirana, zato se sredstva prenašajo v proračun za leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.700 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-09-0009
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
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16009 - Urejanje pokopališč
Proračunska postavka 16009 v letu 2015 ni bila realizirana, sredstva se prenašajo v
proračunsko leto 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.000 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0025
16034 – Pokopališče Bela Cerkev
Iz proračunske postavke 16034 smo sredstva bančne garancije, ki smo jo uveljavljali,
namenili za odpravo napak na objektu mrliške vežice v Beli Cerkvi. Proračunska postavka je
realizirana v višini 8.569 € (tehnične rešitve, projektantski nadzor, varnostni načrt, gradbena
dela).
Veljavni proračun za leto 2015: 21.695 €; indeks ZR/VP 39,5%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0047
16052 – 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.
Izdelana je projektna dokumentacija, aktivno smo pristopili k pridobivanju gradbenega
dovoljenja, da se lahko prične z investicijskimi deli. Proračunska postavka je realizirana v
višini 7.969 €. Občina s projektom nadaljuje v letu 2016, v katerem so zagotovljena tudi
proračunska sredstva.
Veljavni proračun za leto 2015: 218.781 €; indeks ZR/VP 3,6%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-10-0001
16039004 – Praznično urejanje naselij
Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
16047 - Praznično urejanje naselij
V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za novoletno okrasitev po naseljih (nakup
nove, popravilo rabljene). Nabavili smo tudi potrebne drogove in zastave (Bela Cerkev).
Proračunska postavka je realizirana v višini 7.384 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 12.000 €; indeks ZR/VP 61,5%.
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16039005 – Druge komunalne dejavnosti
16003 - Izvajanje komunalne dejavnosti
Vzdrževanje WC v Klevevžu in ostalih javnih površin. Sredstva so bila porabljena v višini 153
€.
Veljavni proračun za leto 2015: 250 €; indeks ZR/VP 61,3%.
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih
stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih
najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in
vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.
16055 – Nakup nepremičnine (zgradba)
Ureditev lastništva na objektu Šmarjeta 49, ki je sedaj v celoti last Občine Šmajreške
Toplice. Proračunska postavka je realizirana v višini 6.701 € (letni program nabave
občinskega stvarnega in finančnega premoženja občine, ki ga je sprejel Občinski svet ob
sprejemu rebalansa proračuna).
Veljavni proračun za leto 2015: 6.701 €; indeks ZR/VP 100,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-12-0002
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
16026 - Drugi stroški urejanja zemljišč
V proračuna smo namenili 1.220 € za stroške urejanja zemljišč (stroški cenitve, zakup Sklad
kmetijskih zemljišč).
Veljavni proračun za leto 2015: 3.696 €; indeks ZR/VP 33,0%.
16046 - Urejanje geodetskih evidenc
Urejanje občinskih zemljišč: zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, parcelacije.
Proračunska postavka je realizirana v višini 2.090 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 15.000 €; indeks ZR/VP 13,9%.
16048 - 0dškodnine
Občina je sredstva odškodnine namenila za postavitev table na obvoznici (48 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 1.000 €; indeks ZR/VP 4,8%.
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16069002 - Nakup zemljišč
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
16027 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč smo v proračunu namenili sredstva v višini 17.242 € (letni program
nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja občine, ki ga je sprejel Občinski
svet ob sprejemu proračuna oziroma rebalansa proračuna).
Veljavni proračun za leto 2015: 38.399 €; indeks ZR/VP 44,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-08-0026
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne
programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
·
·
·
·
·

1702 Primarno zdravstvo,
1703 Bolnišnično varstvo,
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
1707 Drugi programi na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·

Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje
preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov
(zgibanke, predavanja).
17001 – Deratizacija
Za stroške storitve deratizacije v letu 2015 ni bilo potrebno nameniti proračunska sredstva.
Veljavni proračun za leto 2015: 400 €; indeks ZR/VP 0%.
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17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
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 (brezposelne, študente,
mladoletne otroke). Iz proračuna 2015 smo v ta namen namenili sredstva v višini 16.717 €
(povečanje glede na pretekla leta).
Veljavni proračun za leto 2015: 18.000 €; indeks ZR/VP 92,9%.
17079002 - Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
17008 - Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledna služba: za občino opravljajo to storitev Zdravstveni dom Novo mesto ter
druge pooblaščene ustanove. Sredstva so bila porabljena v višini 3.053 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.500 €; indeks ZR/VP 87,2%.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske
porabe
Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
·
·
·
·

1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
1803 Programi v kulturi,
1804 Podpora posebnim skupinam,
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

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.

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.
18002 - Obnova kulturne dediščine
Za obnovo kulturne dediščine smo z razpisom (objavljen v letu 2014) iz proračuna namenili
investicijski transfer v višini 4.070 € (obnova kapelice v Šmarjeti). V letu 2014 društvo
namreč ni črpalo vseh pridobljenih sredstev, zato smo jih z aneksom prerazporedili v
proračun za leto 2015.
Veljavni proračun za leto 2015: 4.070 €; indeks ZR/VP 100,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-08-0042
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice,
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
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 (sofinanciranje materialnih
stroškov, nakup knjižničnega gradiva in sofinanciranje "bibliobusa"). S knjižnico ima občina
podpisano pogodbo. Proračunska postavka je realizirana v višini 39.258 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 39.711 €; indeks ZR/VP 98,9%.
18039003 - Ljubiteljska kultura
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.
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18006 - Javni sklad za kulturne dejavnosti
Javni sklad za kulturne dejavnosti: sofinanciranje dejavnosti in programa za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (organizacija revij, srečanj društev). Proračunska postavka je realizirana
v višini 900 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 900 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18023 – Sofinanciranje programov in projektov na področju kulture
Sredstva na proračunski postavki 18023 so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in
programa kulturnih društev. Društva so sredstva pridobila na razpisu. Sredstva na postavki
18023 so realizirana v višini 2.300 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.300 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18024 – Kultura v občini
Sredstva, ki so bila planirana za pripravo in organizacijo občinskih kulturnih prireditev, niso
bila porabljena.
Veljavni proračun za leto 2015: 700 €; indeks ZR/VP 0%.
18059 - Sofinanciranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice
V proračunu smo za sofinanciranje Godbe na pihala Šmarješke Toplice namenili 13.033 €
(delovanje december 2014 – december 2015). Društvo Godba na pihala Šmarješke Toplice
je društvo, s statusom delovanja v javnem interesu).
Veljavni proračun za leto 2015: 13.033 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija,
sofinanciranje glasil.
18004 - Sofinanciranje lokalne televizije
Za sofinanciranje lokalne televizije smo v proračunu 2015 namenili sredstva v višini 2.001 €
(oddaje na TV Vaš kanal NM; po pogodbi).
Veljavni proračun za leto 2015: 2.001 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18027 - Izdaja občinskega časopisa
Proračunska postavka 18027 je namenjena kritju stroškov za izdajo občinskega časopisa
Razgledi (tisk, izdaja, sejnine članom Uredniškega odbora). Na drugi strani imamo v
splošnem delu planirane prihodke, ki jih skušamo pridobiti s trženjem časopisa. Proračunska
postavka je realizirana v višini 10.092 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 11.500 €; indeks ZR/VP 87,8%.
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18039005 – Drugi programi v kulturi
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).
18060 – Hiša žive dediščine
Sredstva smo v proračunu za leto 2015 namenili za generalno čiščenje objekta, varovanje
objekta, sanitetni material, čistilni material, plačilo stroškov električne energije, vode in
komunalnih storitev, promocijo Hiše žive dediščine (izdali promocijsko gradivo – zloženka),
protokolarna darila, študentsko delo. Uredili smo tudi spletno stran Hiše žive dediščine.
Zunaj smo postavili urbano opremo (koš za smeti, klop in stojalo za kolo). Proračunska
postavka je realizirana v višini 9.190 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 32.403 €; indeks ZR/VP 28,4%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-15-0007
18049001 - Programi veteranskih organizacij
Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov,
veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
18035 - Programi neprofitnih organizacij in združenj
Občina podporo nudi tudi posebnim skupinam, ki sredstva razpisa porabijo za financiranje
programov veteranskih organizacij (Združenje veteranov, Zveza borcev). Sredstva so bila v
proračunu leta 2015 razdeljena v višini 197 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 250 €; indeks ZR/VP 78,8%.
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.
18039 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Na proračunski postavki 18039 je predvideno sofinanciranje programov upokojenskih
društev občine. Proračunska postavka je realizirana v višini 1.000 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18059001 - Programi športa
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
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vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje),
najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje
športnih objektov.
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 (167 €). Za nas omenjeno storitev opravlja Agencija za šport.
Veljavni proračun za leto 2015: 168 €; indeks ZR/VP 99,6%.
18050 – Sofinanciranje programov in projektov na področju športa
Na področju športa je vsako leto objavljen razpis, na katerega se lahko javijo vsa športna
društva občine in na ta način pridobijo sredstva za delovanje in sofinanciranje programa
športa. V letu 2015 smo tako razdelili 6.500 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 6.500 €; indeks ZR/VP 100,0%.
18051 - Občinske športne prireditve
Občina je za občinske športne prireditve namenila sredstva v višini 114 € (pokali za božični
turnir v nogometu).
Veljavni proračun za leto 2015: 500 €; indeks ZR/VP 22,8%.
18054 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Občina ima v načrtu razvojnih programov in v proračunu planirana sredstva, ki jih namenja
za obnovo in vzdrževanje športnih objektov. Po izdelavi projekta za legalizacijo objekta in
pridobitvi gradbenega dovoljenja, smo pristopili k ureditvi športnega igrišča Vinica pri
Šmarjeti (postavili smo ograje okoli igrišča, zamenjali dotrajane mreže, poravnali stroške
nadzora nad opravljenimi deli). V letu 2015 smo pričeli tudi z ureditvijo prostorov v mansardi
objekta (gradbena dela, elektroinštalacijska dela, menjava oken, namestitev klime,
slikopleskarska dela). Dela se zaključujejo v letu 2016. Proračunska postavka je realizirana v
višini 17.615 €.
Uveljavili smo bančno garancijo za malo nogometno igrišče z umetno travo pri osnovni šoli
ter sredstva iz tega naslova namenili za odpravo napak na igrišču.
Veljavni proračun za leto 2015: 34.232 €; indeks ZR/VP 51,5%.
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
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koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup,
gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.
18010 – Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah
Občina je pristopila k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za CŠOD, s katero bo
lahko pristopila k pridobivanju nepovratnih sredstev evropskega in državnega proračuna.
Naročila je izdelavo geološko geomehanskega poročila. Proračunska postavka v letu 2015
ni bila realizirana. Občina s projektom nadaljuje v letu 2016.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.100 €; indeks ZR/VP 0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-15-0001
18056 – Ureditev otroškega igrišča za prosti čas
Občina mora poskrbeti za varnost igral na javnih površinah. V letu 2015 smo poskrbeli za
popravilo gugalnice za invalidne otroke, v Šmarjeških Toplicah (425 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 430 €; indeks ZR/VP 98,7%.
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.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·
·
·
·
·
·
·
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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.

19029001 - Vrtci
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.
19001 - Dejavnost javnih vrtcev
Proračunska postavka 19001 v realizaciji proračuna leta 2015 predstavlja vrednost 467.184
€. Gre za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev (vrtci, kamor so vključeni
otroci iz naše občine). Prav tako smo sredstva namenili za kritje stroškov izvajanja dodatne
socialne pomoči, kritje stroškov spremljevalca gibalno oviranega otroka, kritje stroškov
bolniških odsotnosti strokovnih delavk do 30 dni, kritje stroškov dela sindikalnega zaupnika.
Veljavni proračun za leto 2015: 493.623 €; indeks ZR/VP 94,6%.
19005 – Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti
Občina je projekt rekonstrukcije obstoječega in gradnjo novega vrtca prijavila v predlog
Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenije (Operacijo
delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). Na
razpisu iz naslova prednostne usmeritve Regionalnih razvojnih projektov, smo pridobili
1.928.380 € nepovratnih sredstev. Preostala sredstva smo zagotovili z zadolževanjem, ki je
bilo sprejeto že v Rebalansu (I) proračuna občine za leto 2014.
V letu 2015 smo investicijo uspešno zaključili (gradbena dela, oprema, nadzor, priključek na
elekro omrežje, varnostni načrt, tehnični pregled objekta). Proračunska postavka je
realizirana v višini 2.775.338 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.805.670 €; indeks ZR/VP 98,9%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB206-09-0011
19009 – Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca
V letu 2015 smo v ta namen namenili sredstva v višini 578 € in sicer za učenje tujega jezika
predšolskih otrok.
Veljavni proračun za leto 2015: 578 €; indeks ZR/VP 99,9%.
19039001 - Osnovno šolstvo
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.
19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah
Iz proračuna leta 2015 so bila sredstva za kritje materialnih stroškov porabljena v višini
19.861 €. Namenjena so za tekoče materialne stroške (električna energija, zavarovanje,
komunalna dejavnost, ogrevanje).
Veljavni proračun za leto 2015: 32.329 €; indeks ZR/VP 61,4%.
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19007 - Dodatni programi v osnovnih šolah
Za dodatne programe v osnovni šoli smo imeli v proračunu namenjena sredstva za projekt
Pomežik soncu (letovanje otrok iz socialno šibkih družin), Evropa v šoli ter za projekt Bralna
značka. Društvo prijateljev mladine Mojca je projekte izvedlo s pomočjo Zavoda za
zdravsteno zavarovanje Slovenije, zato sredstva na proračunski postavki niso bila
porabljena.
Veljavni proračun za leto 2015: 600 €; indeks ZR/VP 0%.
19012 – Sofinanciranje vzgojnih programov OŠ
Občina je v letu 2015 iz občinskega proračuna za učenje tujega jezika v tretjem razredu
osnovne šole, projektno delo, tekmovanje učencev v znanju, sofinanciranje kulturnih in
naravoslovnih dni, namenila sredstva v višini 8.271 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 8.671 €; indeks ZR/VP 95,4%.
19018 – Energetska sanacija OŠ Šmarjeta
Občina je investicijo zaključila v letu 2014. Sredstva v višini 3.556 €, smo v letu 2015
namenili za postavitev sistema za merjenje porabljene toplotne energije za Osnovno šolo
Šmarjeta za ogrevalne veje telovadnica in vrtec (LEAD letno spremlja porabo energije na
vgrajenih števcih). Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona namreč
narekuje, da morajo upravljalci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o
vrstah, cenah in količini porabljene energije
Veljavni proračun za leto 2015: 3.556 €; indeks ZR/VP 100,0%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB206-08-0021
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; 7 otrok). Proračunska postavka je realizirana v višini 2.200 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.200 €; indeks ZR/VP 100,0%.
19035 - Osnovna šola Dragotin Kette
Občina ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih Osnovna šola Dragotin
Kette nudi učencu Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče materialne
stroške, financiranje varuha, investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme,
projektno delo, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni ter za ostale stroške. Sredstva v
letu 2015 so bila realizirana v višini 533 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 534 €; indeks ZR/VP 99,9%.
19039002 - Glasbeno šolstvo
Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter
druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s
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kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje
glasbenih šol.
19036 - Glasbena šola Marjan Kozina Novo mesto
Občina Šmarješke Toplice ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih
glasbena šola nudi učencem Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče
materialne stroške, permanentno izobraževanje učiteljev, nakup in obnovo glasbil,
investicijsko vzdrževanje ter druge stroške. V letu 2015 je glasbeno šolo obiskovalo 19
učencev. Proračunska postavka je realizirana v višini 2.482 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 2.482 €; indeks ZR/VP 100,0%.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
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.
19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Realizacija proračunske postavke 19028 je v proračunu 2015 izkazana v višini 83.601 €.
Podjetje Arriva opravlja avtobusni prevoz učencev osnovne šole iz kraja bivanja v šolo in
nazaj (63.351 €). Za prevoz šolskih otrok uporabljamo tudi šolski kombi (7.953 €), ki ga
mesečno financira občina (delež stroškov voznika šolskega kombija, kilometrina). Občina
nameni sredstva za varstvo vozačev (7.599 €). V skladu z odločbo povrnemo tudi stroške za
prevoz dveh otrok s posebnimi potrebami v posebno šolo. Sredstva smo namenili tudi za
pravno svetovanje pri izvedbi javnega naročila.
Veljavni proračun za leto 2015: 84.829 €; indeks ZR/VP 98,6%.
19069003 - Štipendije
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
19032 – Izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko
Kot pomoč pri izobraževanju, občina namenja sredstva preko Razvojnega centra Novo
mesto dijakom, študentom štipendije (delež). V letu 2015 ta delež predstavlja 980 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 980 €; indeks ZR/VP 100,0%.
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.
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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.

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.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa,
gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
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 proračunski postavki 20002 so
realizirana v višini 6.730 (tudi obdaritev v mesecu decembru). V letu 2015 je bilo v občini 33
novorojenčkov.
Veljavni proračun za leto 2015: 7.200 €; indeks ZR/VP 93,5%.
20049002 - Socialno varstvo invalidov
Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in
zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Sredstva na proračunski postavki 20005 so porabljena v višini 38.655 € (Varstveno delovni
center Novo mesto, Prizma). V letu 2015 je bilo v varsteno delovnih centrih šest oseb iz
naše občine.
Veljavni proračun za leto 2015: 40.000 €; indeks ZR/VP 96,6%.
20007 – Financiranje družinskega pomočnika
Občina je za financiranje družinskega pomočnika iz proračuna namenila sredstva v višini
5.509 € (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.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.710 €; indeks ZR/VP 96,5%.
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20049003 - Socialno varstvo starih
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.
20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Za bivanje invalidov (v letu 2015 pet občanov) v splošnih socialnih zavodih ima občina
namenjena sredstva na proračunski postavki 20008. Realizacija proračunske postavke
predstavlja vrednost 30.370 € (Dom starejših občanov Novo mesto, Impoljca, Dom starejših
občanov Trebnje, Penzion Sreča).
Veljavni proračun za leto 2015: 40.000 €; indeks ZR/VP 75,9%.
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, ter nudenje ostale
pomoči. DSO NM tudi vodi in koordinira dejavnost pomoči na domu. Pomoč nudijo petim
osebam iz občine. Realizacija proračunske postavke predstavlja vrednost 17.359 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 18.000 €; indeks ZR/VP 96,4%.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
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.
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 (do 31.07.2015: 269,70 €, od 01.08.2015 dalje: 270,82 €). Upravičencem se
denarna pomoč dodeli tudi na podlagi 7. člena Pravilnika. Proračunska postavka je
realizirana v višini 922 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.000 €; indeks ZR/VP 92,2%.
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 2015 smo v ta namen porabili sredstva v višini 1.871
€.
Veljavni proračun za leto 2015: 3.000 €; indeks ZR/VP 62,4%.
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20016 - Plačilo pogrebnih stroškov
Občina za pokojne brez dedičev plačuje pogrebne stroške na podlagi zakona o socialnem
varstvu. Prav tako ob smrti občana, svojcem umrlega občina pošlje sožalje (telegram).
Proračunska postavka je realizirana v višini 462 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 1.000 €; indeks ZR/VP 46,2%.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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.).
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 nad 70 let), letovanje otrok, delno delovanje Območnega združenja (materialni
stroški). Na podlagi javnega razpisa smo društvom, ki delujejo na področju socialnega
varstva razdelili sredstva v višini 1.900 €. Sredstva v višini 500 € smo namenili za nakup
dvigala (transfer Društvu parapegikov; Tine Gradišar). Skupna vrednost proračunske
postavke 20019 predstavlja realizacijo v višini 8.104 €.
Veljavni proračun za leto 2014: 9.372 €; indeks ZR/VP 86,5%.
20020 - Obdaritev otrok
Obdaritev otrok v času decembrskega praznovanja (Dedek Mraz). Sredstva so realizirana v
višini 5.176 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 5.176 €; indeks ZR/VP 100,0%.
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 porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni
program:
·

2201 Servisiranje javnega dolga.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
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Zakon o javnih financah,

·

Zakon o financiranju občin.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
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.
22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov
Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita poslovni banki.
S 01.01.2010 so se zaradi spremembe SRS ukinila "sredstva v upravljanju", zato se je vsa
javna komunalna infrastruktura prenesla iz javnih podjetij na občine. Tako smo po delitveni
bilanci od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto) prejeli dolgoročni kredit
za čistilno napravo in s tem tudi obveznost plačila obresti.
Prav tako je bil sprejet sklep Občinskega sveta, da se Občina dolgoročno zadolži za
področje izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca). Plačila obresti so planirana tudi za ta
namen. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 14.093 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 18.000 €; indeks ZR/VP 78,3%.
22004 – Stroški, povezani z zadolževanjem
Občina je v letu 2014 pričela s postopkom zadolževanja za področje izobraževanja (po
sklepu Občinskega sveta). Strošek finančnega in pravnega svetovalca je zapadlo v plačilo v
letu 2015 (778 €).
Veljavni proračun za leto 2015: 778 €; indeks ZR/VP 100,0%.
22001 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
V letu 2010 smo od Mestne občine Novo mesto (Komunala d.o.o. Novo mesto) prevzeli
dolgoročni kredit za čistilno napravo, ki ga bomo odplačevali do leta 2023. V letu 2015 smo v
ta namen odplačali glavnico v višini 28.299 €.
Občina se je dolgoročno zadolžila za področje izobraževanja (osnovna šola, izgradnja vrtca).
Iz tega naslova smo v letu 2015 odplačali glavnico v višini 128.580 €.
Proračunska postavka je realizirana v višini 156.879 €.
Veljavni proračun za leto 2015: 156.880 €; indeks ZR/VP 100,0%.
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
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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.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage:
·
·

Zakon o javnih financah,
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
23007 - Splošna proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija je bila v sprejetem proračunu za leto 2015 planirana v višini
10.000 €. Tekom leta smo za nepredvidene namene prerazporedili sredstva splošne
rezervacije v višini 5.439 € (razvidno v spodji tabeli).
Zmanjšanje
PPR
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PP

Konto

Znesek

23039001
23039001
23039001
23039001

23007
23007
23007
23007

409000
409000
409000
409000

-1.076,00
-40,00
-232,00
-3.661

23039001

23007

409000

-430

Znesek
1.076,00
40,00
232,00
3.391
270
430

Povečanje
PPR
20049006
02029001
02039001
18059001
18059001
18059002

PP
20020
02003
02004
18054
18054
18010

Konto
411999
402999
402900
402503
420801
420899

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po glavnih programih
proračuna ni bilo zaznati.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s
44. členom ZJF
Ostanek namenskih sredstev iz preteklih let, ki niso bila porabljena v letu 2015:
· sredstva iz naslova obveznih rezerv – proračunska rezerva,
· okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
· okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Občina Šmarješke Toplice ima na dan 31.12.2015 upravičeni pogodbeni zadržek do Mestne
občine Novo mesto (CeRod II. faza, MBO gradnja), ki ga bo poravnala v začeku leta 2016.
Ostalih neporavnanih obveznosti iz preteklih let Občina Šmarješke Toplice nima.
Občina Šmarješke Toplice je v začetku letu 2015 poravnala obveznosti do poslovnih
partnerjev, ki so nastale v letu 2014 (december). Gre za obveznosti za opravljene storitve
(gradbene in ostale) in dobavo blaga. Izplačilo je bilo izvršeno na podlagi sklenjene pogodbe
ali izdane naročilnice. Obveznosti so bile poravnane v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna (plačilni rok). Obveznosti, ki izhajajo iz leta 2015 (december) bo občina poravnala
v skladu z zakonom, v začetku leta 2016.
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz
naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
Občina Šmarješke Toplice ni izdala ali unovčila poroštva pri svojem poslovanju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2015
Občina Šmarješke Toplice je uspešno opravljala dela in naloge na področju občinskega
sveta, delovanju skupnih administrativnih služb in splošnih javni storitev, na področju
nadzornega odbora, župana in občinske uprave.
V letu 2015 smo:
·
·
·
·
·
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zagotovili sredstva za področje obrambe (delovanje sistema za zaščito in
reševanje); pridobili sredstva požarne takse v višini 4.812 €,
uspešno končali z izgradnjo objekta Hiša žive dediščine in pri tem uspešno črpali
sredstva, pridobljena na javnem razpisu za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo (v letu 2015 smo črpali nepovratna sredstva v višini 536.703 €),
sofinancirali medobčinski inšpektorat; pridobili sredstva državnega proračuna v
višini 1.615 €,
na podlagi razpisa občine društvom in fizičnim osebam razdelili sredstva iz
proračunskega področja turizma, kmetijstva, športa, sociale, kulture, kulturne
dediščine,
redno vzdrževali cestni promet in infrastrukturo ter javno razsvetljavo,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

izvedli investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in v ta namen pridobili
sredstva državnega proračuna v višini 91.964 €,
uredili potrebno javno razsvetljavo,
uredili avtobusno postajališče v naselju Brezovica,
redno vzdrževali infrastrukturo na področju vodooskrbe in kanalizacije
(intervencije, investicije),
nadaljevali z odkupi zemljišč in pridobivanjem služnosti za investicije na področju
cestne in komunalne infrastrukture,
zagotovili sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Novo
mesto – izvajanje gospodarske javne službe),
črpali nepovratna sredstva za investicijo Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac
in vodovod Strelac I. faza (ukrep Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 v višini
201.772 €),
aktivno pripravljali občinski podrobni prostorski načrt (Turistično gospodarska
cona Dolenje Kronovo, Šmarješke Toplice),
pripravili elaborat in namestili dodatni lamelni sistem – signalizacijo,
zaključili investicijo izgradnje kanalizacije v Gorenji vasi in pridobili nepovratna
sredstva javnega razpisa »razvoj regij« v višini 521.456 €,
zaključili investicijo rekonstrukcije in izgradnje vrtca v Šmarjeti in pridobili
sredstva javnega razpisa »razvoj regij« v višini 1.928.380 €,
na podlagi pravilnika, razpisa in vlog fizičnih oseb, razdelili subvencije za male
čistilne naprave,
dodatno nabavili posode za zbiranje odpadkov,
nadaljevali z že začetimi projekti,
si v načrtu razvojnih programov zastavili pripravo in realizacijo novih projektov.

Nadaljujemo s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter z zaključevanjem
izdelave projektne in investicijske dokumentacije za:
·
·
·
·
·
·

izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče,
lokalno cesto Obrh - Žaloviče,
lokalno cesto Bela Cerkev - Družinska vas,
izgradnjo komunalne infrastrukture v spodnjem delu Družinske vasi,
izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti
druge že začete projekte in investicije.

Ocenjujemo, da občina intenzivno dela na vseh področjih občinskega proračuna. Pri
izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Glede na predpisane standarde in merila, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo ali župan je
Občina Šmarješke Toplice poslovala gospodarno in učinkovito na vseh področjih.
Občina Šmarješke Toplice načrtovane investicije in projekte izvaja skladno z zakonom o
javnih naročilih. Ob tem velja poudariti, da poslovanje zajema vsaj tri glavna področja, ki so
se učinkovito izvajala:
·
·
·
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izvajanje izvirnih (obveznih) nalog,
izvajanje investicij in projektov,
izvajanje dokumentarnega poslovanja v posameznih zadevah občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Tudi v preteklem letu je Občina Šmarješke Toplice dosegla cilje, ki si jih je zastavila (tako na
strani prihodkov kot na strani odhodkov). Poleg tega, da je uspešno zaključila nekatere
investicije, je bila uspešna tudi pri pridobivanju - črpanju nepovratnih sredstev s strani
državnega proračuna in proračuna Evropske unije. V nadaljevanju so navedeni nekateri
prihodki državnega in evropskega proračuna, doseženi – realizirani v letu 2015:
·
·
·
·
·
·
·
·

sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (1.615 €),
vzdrževanje gozdnih cest (399 €),
požarna taksa (4.812 €),
kanalizacija Gorenja vas pri Šmarjeti (521.456 €),
rekonstrukcija in gradnja novega vrtca v Šmarjeti (1.928.380 €),
Hiša žive dediščine (536.703 €),
vzdrževanje cestne infrastrukture (91.964 €)
fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza (201.772 €).

Občina si prizadeva za enakomeren razvoj na vseh področjih njenega delovanja.
*dodatna obrazložitev (veza) pod poglavjem Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2015

Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Poslovanje občine pozitivno vpliva na naše proračunske porabnike, ki se na podlagi naših
usmeritev vključujejo v sistem medsebojnega povezovanja in poročanja.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Občina Šmarješke
Toplice ni zaznala.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V celoti cilji niso bili doseženi pri:
·
·

projektu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske (projekt vodi Komunala Novo mesto),
projektu izgradnje MBO – Cerod II (projekt vodita Cerod Novo mesto in Mestna
občina Novo mesto).

Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko
Občinska uprava Občine Šmarješke Toplice opravlja svoje naloge kot enovit organ. Naloge
občinske uprave so določene v Odloku o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS št. 26/07 s spremembami in dopolnitvami).
Na dan 31.12.2015 ne na področju delovnih mest v občinski upravi v veljavi Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine
Šmarješke Toplice, št. 007-00015/2015-5 z dne 10.12.2015. V Občini Šmarješke Toplice ni
organiziranega reprezentativnega sindikata oziroma ni imenovan zaupnik reprezentativnega
sindikata dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
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Delovna mesta so zagotovljena skladno z zagotovljenimi proračunskimi zmožnostmi,
programom obsega del občinske uprave za uresničevanja proračuna ter projektov in skladno
z veljavnim pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest. Sistemizacija in število sistemiziranih
delovnih mest je v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom tako, da število sistemiziranih
delovnih mest ni višje od števila, določenega v veljavnem kadrovskem načrtu.
V občinski upravi Občine Šmarješke Toplice je stanje delovnih mest na dan 31.12.2015
naslednje:
·
·
·
·

1 položajno delovno mesto – zasedeno,
6 uradniških delovnih mest – 4 zasedena, 2 nezasedeni,
3 strokovno-tehnični delovni mesti – zasedena,
1 uradniško delovno mesto izven sistemizacije – zasedeno.

V občinski upravi sta zaposlena dva pripravnika, en pripravnik na uradniškem delovnem
mestu in en pripravnik na uradniškem delovnem mestu izven sistematizacije.
Ocena delovanja sistema notranjega nadzora
Notranji finančni nadzor proračuna Občine Šmarješke Toplice vršita županja kot
odredbodajalec ter direktor občinske uprave.
Občina ima imenovan Nadzorni odbor, ki deluje skladno s Statutom občine. Nadzorni odbor
občine bo v mesecu marcu 2016 pregledal zaključni račun občine za leto 2015. Skozi leto
2015 pa je pregledal zadeve, ki so določene v Letnem programu nadzora v proračunskem
letu 2015. Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Revizijo poslovanja opravlja tudi zunanja revizorska služba (Združenje občin Slovenije). Za
leto 2015 smo imeli sklenjen dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje revizijske
službe. Izvajalec je za Občino Šmarješke Toplice izvajal redno letno notranjo revizijo v
skladu z letnimi in strateškimi načrti skupne notranje revizijske službe, izvajal je svetovanje s
področja poslovanja občin, izobraževanje, predvsem s področja finančnega poslovanja ter
druge naloge v skladu s potrebami članic in v skladu s kadrovskimi in finančnimi možnostmi.
Predmet revizije je bilo: uresničevanje priporočil notranje revizije izvedene v letu 2014,
oddaja javnih naročil pod in nad pragom zakona, izplačila funkcionarjem, prihodki iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, gibanje knjigovodskih listih na revidiranih
področjih. Občinska uprava oziroma nadzorovana oseba je podala pojasnila na ugotovitve,
ki so bile značaja srednja in majhna stopnja tveganja. Ugotovitev visoke stopnje tveganja v
revizijskem poročilu ni bilo, kar pomeni da pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti oziroma kršitev poslovanja (Končno poročilo o izvedbi notranje revizije v Občini
Šmarješke Toplice, številka 037-12/2015/6 z dne 23.06.2015).
Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru na osnovi Zakona o javnih financah podajamo
poročila o polletni realizaciji proračuna občine. S potekom realizacije prihodkov in odhodkov
se občinski svet seznami tudi pri sprejemanju rebalansa proračuna med letom. Po izdelavi
zaključnega računa pa občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine z zakonsko
določenimi dokumenti.
V mesecu decembru 2014 je Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor
proračuna, v Občini Šmarješke Toplice izvajal inšpekcijski pregled upravljanja s sredstvi
proračuna Republike Slovenije pri uporabniku proračunskih sredstev (občini).
Predmet pregleda je bilo preverjanje domnevnih nepravilnosti iz anonimne prijave
odstopljene s strani Komisije za preprečevanje korupcije.
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Cilj inšpekcijskega nadzora je bil ugotoviti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi
akti, ugotovitev morebitnih kršitev in izrek ustreznih ukrepov. Nadzor je bil opravljen v skladu
z 29. členom Zakona o financiranju občin.
Predmet pregleda:
·
·
·
·
·

realizacija proračuna Občine Šmarješke Toplice v letih 2013 in 2014,
ureditev prostorov za primarno zdravstvo v Občini Šmarješke Toplice,
obnova objekta občinske uprave in ureditev parkirišč,
izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju »nad Prinovcem«,
Hiša žive dediščine v Beli Cerkvi.

Pri pregledu ni bilo ugotovljeno kršitev s strani Občine Šmarješke Toplice, o čemer smo bili
obveščeni z Zapisnikom o inšpekcijskem pregledu upravljanja s sredstvi proračuna
Republike Slovenije pri uporabniku proračunskih sredstev pri Občini Šmarješke Toplice (št.
0614-103/2014/4 z dne 20.1.2015).
Posredni proračunski uporabnik
Osnovna šola Šmarjeta
Iz proračuna Občine Šmarješke Toplice so bila v letu 2015 na podračun OŠ Šmarjeta
nakazana sredstva za izvajanje sledečih dejavnosti:
Osnovnošolska dejavnost:
·
·
·
·
·

materialni stroški,
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo,
varstvo vozačev,
sofinanciranje vzgojnih programov (šola v naravi, projektno delo, učenje tujega
jezika),
sredstva pridobljena na razpisu za področje športa v vrtcu in šoli.

Predšolska dejavnost:
·
·
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razlika med polno ceno programov v vrtcih in plačili staršev,
dejavnost v vrtcu (sofinanciranje vzgojnih programov).

3.2.3. Dolgoročni cilji Občine Šmarješke Toplice
Občinski svet
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih
aktov lokalnega pomena.
·
·
·
·
·

Seje občinskega sveta.
Seje odborov in komisij.
Celostna podoba občine.
Obravnava, sprejem občinskih predpisov.
Izvrševanje občinskih predpisov.

Nadzorni odbor
Dolgoročni cilj je izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine
Šmarješke Toplice ter zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.
Nadzorni odbor bo v letu 2016 pregledal delovna področja (po letnem planu, ki ga je sprejel
ob zaključku leta 2015). V letu 2015 pa je opravil celovit pregled naslednjih področij:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pregled realizacije zaključnega računa proračuna občine za leto 2014.
rebalans proračuna občine za leto 2015.
pregled realizacije januar – junij za leto 2015 (julij; občinska uprava s poročilom
seznani Nadzorni odbor in Občinski svet po pošti).
pregled pravilnikov za dodelitev proračunskih sredstev društvom in fizičnim osebam.
razpisi za društva in fizične osebe.
poročila društev in fizičnih oseb.
investicija vodovod Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje.
investicija vodovod Grič pri Klevevžu.
investicija fekalna kanalizacija Strelac – Brezovica, vodovod Strelac.
investicija energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta.
investicija Hiša žive dediščine.
priprava proračuna občine za leto 2016.

Župan
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
·
·
·
·
·
·
·
·

Izvajanje obveznih zakonskih nalog lokalne skupnosti.
Priprava gradiva za seje delovnih teles občine.
Izvrševanje sprejetih občinskih predpisov (odloki, pravilniki), objava le-teh.
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 premoženjem.
Načrtovanje Načrta razvojnih programov.

Občinska uprava
Priprava gradiva za seje delovnih teles občine.
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Izvrševanje sprejetih občinskih predpisov.
Dolgoročni cilj je odprtost in povezovanje občine v širšem prostoru, kar pomeni boljšo
prepoznavnost in promocijo občine.
Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in izvajanje
aktivnosti za vzpostavitev primernega okolja, delovnih pogojev ter izobraževanja za
zaposlene v občinski upravi, s ciljem optimiziranja stroškov.
Zagotavljanje najugodnejšega sistema uporabe določenih skupin naprav, zagotavljanje
ustreznega stanja opreme ter prostorov, 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.
Zagotovitev ustreznih pogojev za življenje, bivanje in gospodarski razvoj v občini, z
upoštevanjem norm varovanja okolja.
Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (skupnost občine, združenje občin).
Obveščanje javnosti.
Lokalni zaposlitveni program (področje javnih del).
Redno vzdrževanje in zavarovanje občinskih objektov in opreme.
Energetska sanacija občinske stavbe občine Šmarješke Toplice.
Zaščita in reševanje
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.
Zagotoviti zakonsko določen okvir sredstev za delovanje sistema za zaščito, reševanje in
pomoč.
Zagotoviti redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini in sodelovati pri
sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto ter Gasilsko reševalnega centra Novo
mesto.
Zagotoviti del sredstev za nakup osnovnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno delovanje
prostovoljnih gasilskih društev.
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Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Zagotavljati podporo kmetijskemu gospodarstvu s tem, da občina zagotavlja kompleksne
subvencije v kmetijstvu. Z ukrepi pospeševanja kmetijskih potencialov bomo ohranjali
obdelanost kmetijskih zemljišč. Organizirati je potrebno izobraževalne tečaje za občane
občine s področja kmetijstva, vinogradništva.
Pridobivanje finančnih sredstev iz programa, namenjenemu razvoju podeželja.
Predvidena sredstva za plačilo rezervacije prostora v zavetišču za živali ter za varstvo
najdenih zapuščenih živali (zakonska obveza).
Potrebno je zagotoviti tekoče vzdrževanje gozdnih cest.
Izvajanje strategije kmetijstva v Občini Šmarješke Toplice.
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (urejanje vaških središč).
Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice – kmečka tržnica (delovanje, razvoj aktivnosti).
Nadaljevanje projekta CLLD.
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh
razmerah in, ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju
stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (lokalne ceste, pločniki, kolesarske poti,
krožišča, parkirišča), investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije,
novogradnje) ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest (sofinanciranje ceste R3667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice; Družinska vas R2/448-1514 Dol. Kronovo-Gorenja
Gomila).
Ureditev talne signalizacije (vertikalna, horizontalna), javne razsvetljave (redno vzdrževanje)
in avtobusnih postajališč.
Širokopasovno omrežje Dolenjske.
Projekt Sava Krka bike.
Gospodarstvo
Sodelovanje občine z Razvojnim centrom iz Novega mesta, ki opravlja naloge spodbujanja
podjetništva na Dolenjskem in v Beli krajini.
Delovanje garancijske sheme, preko katere občani pridobivajo posojila.
Delovanje mikrokreditne sheme (podpora pri odpiranju novih delovnih mest ter
samozaposlitvah).
Izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih, z namenom spodbujanja inovativne
dejavnosti med podjetniki.
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S pospeševanjem obrti, malega gospodarstva ter podjetništva, kmetijstva in turizma krepiti
gospodarsko moč občine.
Skozi različne promocijske aktivnosti si bo občina prizadevala za spodbujanja razvoja
turizma in gostinstva. Pri tem bo sofinancirala delovanje turističnih društev in organizacij,
delovanje turistično informacijskega centra, turističnega vlaka.
Vlaganje v razvoj turistične infrastrukture.
Ureditev Tematske poti - vir življenjske energije.
Ureditev mreže postajališč za avtodome.
Izdelava strategije na področju gospodarstva.
Aktivnosti pri iskanju investitorja za nov turistični produkt Klevevž.
Promocija Občine Šmarješke Toplice ter vseh delujočih društev v občini.
Izvajanje programov in uspešna promocija Hiše žive dediščine »Iz narave in preteklosti v
prihodnost«.
Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov.
Varovanje okolja in naravne dediščine
Učinkovit sistem odlaganja komunalnih in drugih odpadkov, čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Šmarješke Toplice.
Občina bo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pokrivala zbiranje in odvoz odpadkov v
vseh naseljih občine Šmarješke Toplice. Zagotoviti je potrebno sredstva za obnovo
obstoječih in nabavo dodatnih posod ter urejanje zbirnih mest.
Izgradnja zbirno reciklažnega centra.
Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje na področju kanalizacijskega omrežja, izgradnja
kanalizacijskega omrežja.
Mehansko biološka obdelava odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske
(Cerod).
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vseh aglomeracijah občine.
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
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 (občinski prostorski načrt; sprejet na seji občinskega
sveta v mesecu novembru 2012) in izvedbenih prostorskih načrtov zagotavljati namensko in
načrtno pozidavo.
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Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično storitveno gospodarsko
cono Dolenje Kronovo ter Šmarješke Toplice.
Dolgoročni cilj Občine Šmarješke Toplice je zagotoviti vsem občanom pitno vodo.
Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske.
Urejanje pokopališč v Beli Cerkvi, Šmarjeti in Slapah (mrliških vežic). Podeljena je koncesija
na področju pokopališke dejavnosti.
Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovilnega objekta v Šmarjeti.
Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča);
urejanje geodetskih evidenc.
Zdravstveno varstvo
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zagotoviti plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja (brezposelne osebe, študentje, ostali občani, ki
nimajo prejemkov).
Mrliško pregledna služba.
Izvajati programe za krepitev zdravja prebivalstva na območju občine.
Izvajati higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v
republiški program.
Izvajanje lekarniške, zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
Kultura, šport in nevladne organizacije
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini.
Zagotavljanje podpore vsem društvom v občini, z zagotavljanjem proračunskih sredstev za
njihovo delovanje (razpis).
Podpora posebnim skupinam (upokojenci, veteranske organizacije).
Godba na pihala Šmarješke Toplice (društvu je bil v letu 2012 podeljen status v javnem
interesu na področju kulture).
Zagotoviti uresničevanje javnega interesa v športu in ustvariti pogoje za razvoj športa v
celoti: interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok in
mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne rekreacije, kakovostnega in
vrhunskega športa ter športa invalidov.
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega
izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega
sodelovanja mladine in otrok.
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Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah.
Izobraževanje
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na
območju naše občine, optimalna organizacija vrtca ter povečanje števila vključenih otrok v
vrtec.
Področje izobraževanje obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in
osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske
finančne obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo sredstva iz sredstev lokalnih skupnosti
po posameznih namenih.
Rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega vrtca v Šmarjeti (investicija v letu 2015
zaključena in predana v uporabo).
Rekonstrukcija in dozidava stavbe osnovne šole v Šmarjeti ter šolskega športnega igrišča.
Socialno varstvo
Zagotoviti pogoje za izvajanje določenih nalog v zvezi s socialnim varstvom (pomoč na
domu, domsko varstvo), pomagati socialno šibkim in pomoči potrebnim, poudarek na varstvu
starejših.
Podpirati dejavnost društev in drugih humanitarnih organizacij na tem področju (sodelovanje
z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva).
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence (Ur. l. RS, št. 26/07).
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice (Ur. l.
RS, št. 12/2015).
Obdaritev otrok v času dedka Mraza.
Finančni viri
Pridobivanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Pogoj
za pridobivanje nepovratnih virov je lastna udeležba v predpisani višini, pravočasno
pripravljena investicijska dokumentacija, pravočasno pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
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3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB206-08-0003 - Nakup strojne računalniške opreme
Vsako leto so v načrtu razvojnih programov predvidena sredstva za nakup računalniške
opreme. V letu 2015 smo nabavili tablične računalnike za potrebe občinskega sveta in dva
za občinsko upravo ter zamenjali tri dotrajane in amortizirane monitorje
OB206-09-0002 - Nakup opreme
Sredstva smo namenili za nakup pisarniškega pohištva v novem delu občinske stavbe, za
licenčni program (e-slog) ter za izdelavo energetske izkaznice.
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB206-11-0005 – Požarna taksa
Občina s strani Ministrstva za obrambo pridobi sredstva požarnega sklada, ki jih s pogodbo
razdeli prostovoljnim gasilskim društvom v občini (investicijski transfer; namenska sredstva).
V letu 2015 je bilo razdeljenih 4.812 € požarne takse.
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB206-11-0006 – Podpora kmetijskim gospodarstvom
Za subvencije v kmetijstvu je bilo namenjenih 13.584 € (8 fizičnih oseb).
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB206-10-0007 – Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«
Stavba osnovne šole v Beli Cerkvi je bila zgrajena okrog leta 1859. Zadnjih nekaj let je
objekt neizkoriščen in posledično je zaradi tega prišlo do poškodb strehe in konstrukcije.
Posledice poškodb so bile vidne na celotni konstrukciji objekta; razmočene stene, namočena
lesena strešna konstrukcija, namočena lesena stropna konstrukcija, odpadajoča fasada in
omet. Zgradba ni bila v funkciji zaradi dotrajanosti. Glede na to, smo v letu 2014 pristopili k
rekonstrukciji, s čimer se je strinjal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine.
V Načrtu razvojnih programov je bila izvedba projekta razdeljena na dve leti (2014-2015).
Investicija je zaključena in realizirana v skupni višini 1.025.567 €. Občina je pridobila
sredstva državnega proračuna v višini 131.082 € in sredstva evropskega proračuna v višini
742.794 € (skupaj 873.876 € nepovratnih sredstev).
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB206-08-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – rekonstrukcije
in adaptacije, nadzor
OB206-14-0001 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – rekonstrukcije
in adaptacije, nadzor
Sredstva so bila porabljena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti
ter ostale cestne infrastrukture (glede na dejanske potrebe).
V letu 2015 smo za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest porabili 172.057 €. S porabo
proračunske rezerve v višini 28.114 € (zmanjšanje konta 910 00), je realizacije proračunske
postavke 13004 prikazana v višini 143.944 € (podrobnejša obrazložitev pri proračunski
postavki 13004).
Občina je bila s pogodbo številka 2550-15-420055 z dne 14.07.2015, upravičena tudi do
sredstev, ki jih je občina namenila za obnovo poškodovane lokalne infrastrukture po naravni
nesreči (poplave september 2014). V ta namen smo pridobili 54.776,62 € nepovratnih
sredstev državnega proračuna, ki so prikazana v NRP kot transfer iz državnega proračuna.
Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bila za sredstva na podlagi 23. in 21.
člena Zakona o financiranju občin, v letu 2014 podpisana pogodba, vendar smo sredstva
državnega proračuna lahko pridobili šele v letu 2015. Ker je občina sredstva v letu 2014
založila za državo (evidentirani odhodki v posebnem delu proračuna za leto 2014, na
proračunski postavki 13004), so prihodki v višini 17.389 € prikazani v letu 2014, prihodki v
višini 19.798 € pa v letu 2015 (usklajenost NRP s posebnim delom proračuna; pojasnilo
Ministrstva za finance z dne 13.11.2014; 10:17).
13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB206-09-0004 - Avtobusna postajališča
V letu 2015 smo uredili avtobuso postajališče v naselju Brezovica ter zamenjali razbito steklo
na avtobusnem postajališču v Dolenjem Kronovem.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB206-08-0011 – Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice (ureditev
enostranskega hodnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti do km 3+090 do
5+100)
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.
V letu 2015 je občina pridobivala potrebna zemljišča, da lahko prične z investicijo. 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.
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OB206-08-0054 – Kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo 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 pa ni. Ker
gre za državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z DRSC, v skladu z njimi načrtovati
izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje.
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.
Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za izgradnjo hodnika za pešce, javne
razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas. Poteka postopek pridobivanja zemljišč in
večkratno usklajevanje z lastniki zemljišč.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB206-11-0003 – Turistična infrastruktura
Občina je v letu 2015 namenila sredstva proračuna za izdelavo elaborata in postavitev
signalizacije ob državnih cestah. Postavljene so bile tudi obvestilne table in označevalne
table (Hiša žive dediščine, Škratova luknja, Rimsko grobišče).
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.
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB206-08-0015 – Sofinanciranje infrastrukture v podjetju CeROD
Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, ki jo imamo vse
občine podpisane s podjetjem CeROD, smo v proračunu porabili sredstva za investicije v
gospodarsko javno infrastrukturo.
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 za leto 2016 namenjena sredstva za pogodbeni zadržek iz
preteklih let.
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).
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
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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.
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).

V letu 2015 se je nadaljevalo s pripravo projektne dokumentacije ter s pridobivanjem
zemljišča (čistilna naprava).
OB206-09-0015 – Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti
Izgradnja kanalizacijskega sistema Gorenja vas je bila vključena v načrt razvojnih programov
v letu 2014 in v letu 2015, ko se je investicija zaključila.
Občina je omenjeni projekt prijavila v predlog Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa regije JV Slovenije (Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj) in bila uspešna na javnem razpisu ter pridobila
nepovratna sredstva evropskega proračuna v višini 502.506 €. V letu 2015 je občina
pridobila tudi sredstva na podlagi 21. in 23. člena ZFO v višini 18.950 € (sredstva državnega
proračuna). Celotna vrednost zaključene investicije predstavlja vrednost 594.779 €.
OB206-12-0001 – Male čistilne naprave (subvencije)
V proračunu imamo namenjena sredstva za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih
naprav za območja, kjer ni predvidenega kanalizacijskega sistema. V skladu s pravilnikom o
pogojih in merilih, ki ga je obravnaval občinski svet, so fizične osebe upravičene do
subvencij.
OB206-10-0009 – Fekalna kanalizacija Brezovica - Strelac in vodovod Strelac II. faza
Cilj investicije je povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo kanalizacije in
obnovo vodovoda, zagotavljanje večje kakovosti bivanja, preprečiti nadaljnje onesnaževanje
tal in voda v porečju reke Krke, še posebej pa vodnega vira Jezero, ki je v neposredni bližini.
Specifični cilji projekta so ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za
naselji Brezovica in Strelac ter zagotovitev varne vodooskrbe, zmanjšanje vodnih izgub in
izboljšanje požarne varnosti z obnovo vodovoda Strelac; izboljšanje kakovosti vode na
vodnem viru Jezero. Sama realizacija je možna le s pridobitvijo nepovratnih sredstev
državnega ali evropskega proračuna.
V letu 2015 je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije (možnost pridobitve
gradbenega dovoljenja).
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16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB206-08-0017 – Izdelava OPPN
V izdelavi je občinski podrobni prostorski načrt za Šmarješke Toplice in Turistično storitveno
gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem. Za oba OPPN-ja so bile izdelane predhodne
arheološke raziskave, izdelana je bila prometna študija in hidravlično – hidrološka študija.
V letu 2015 je bil za Šmarješke Toplice izdelan osnutek OPPN, ki bo v letu 2016 podan v
javno razgrnitev in nadaljno obravnavo. Predlog OPPN Turistično storitveno gospodarska
cona Dolenje Kronovo pa sta obravnavala Odbor za razvoj in Občinski svet, potekala je
javna razgrnitev, OPPN je bil posredovan v mnenje nosilcem urejanja prostora.
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 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.
V letu 2015 so bila sredstva proračuna namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.
Nadaljevalo se je usklajevanje s pristojnim ministrstvom za nadaljevanje projekta oziroma
začetek gradnje.
OB206-08-0022 – Subvencije komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), izguba
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) smo dolžni
poskrbeti za plačilo subvencije cen komunalnih storitev na področju vodooskrbe in
kanalizacije.
OB206-08-0024 - Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje
Investicija je bila zaključena v letu 2014. V letu 2015 smo poravnali strošek geodetskih
storitev in strošek novelacije investicijskega programa.
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OB206-10-0011 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacija,
vodovod)
V proračun smo vključili in namenili sredstva za 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.
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB206-08-0047 – Pokopališče Bela Cerkev
Sredstva so bila namenjena za odpravo napak na objektu mrliške vežice (vzdrževalna dela;
uveljavljanje bančne garancije).
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).
V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija, aktivno smo pristopili k pridobivanju
gradbenega dovoljenja.
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB206-12-0002 – Nakup nepremičnine (zgradba)
Ureditev lastništva na objektu Šmarjeta 49, ki je sedaj v celoti last Občine Šmajreške Toplice
(letni program nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja občine, ki ga je
sprejel Občinski svet ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2015).
16069002 - Nakup zemljišč
OB206-08-0026 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč je Občina Šmarješke Toplice v načrtu razvojnih programov za leto 2015,
namenila proračunska sredstva v višini 17.242 €. Letni program nabave občinskega
stvarnega in finančnega premoženja, skupaj s proračunom obravnava in sprejema občinski
svet.
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB206-08-0042 - Obnova kulturne dediščine
Vsako leto v načrtu razvojnih programov in v proračunu občine namenimo sredstva za
obnovo kulturne dediščine (sredstva javnega razpisa za sofinanciranje obnove in
vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine iz leta 2014, ki so bila v proračun 2015
prenesena z aneskom k pogodbi). Sredstva so bila namejena za obnovo kapelice v Šmarjeti.
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18059001 – Programi športa
OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov
Občina ima v načrtu razvojnih programov in v proračunu planirana sredstva, ki jih namenja
za obnovo in vzdrževanje športnih objektov.
Po izdelavi projekta za legalizacijo objekta in pridobitvi gradbenega dovoljenja, smo pristopili
k ureditvi športnega igrišča Vinica pri Šmarjeti (postavili smo ograje okoli igrišča, zamenjali
dotrajane mreže, poravnali stroške nadzora nad opravljenimi deli). V letu 2015 smo pričeli
tudi z ureditvijo prostorov v mansardi objekta (gradbena dela, elektroinštalacijska dela,
menjava oken, namestitev klime, slikopleskarska dela). Dela se zaključujejo v letu 2016.
Uveljavili smo bančno garancijo za malo nogometno igrišče z umetno travo pri osnovni šoli
ter sredstva iz tega naslova namenili za odpravo napak na igrišču.
19029001 - Vrtci
OB206-09-0011 – Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti
V načrtu razvojnih programov in v posebnem delu proračuna smo imeli predvidena sredstva
za izgradnjo novega in rekonstrukcijo obstoječega vrtca v Šmarjeti. Občina je projekt prijavila
v predlog Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenije
(Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj). Na razpisu iz naslova prednostne usmeritve Regionalnih razvojnih projektov, smo
pridobili 1.928.380 € nepovratnih sredstev evropskega proračuna. Preostala sredstva smo
zagotovili z zadolževanjem, ki je bilo sprejeto že v Rebalansu (I) proračuna občine za leto
2014. Investicija je bila v letu 2015 zaključena in realizirana v skupni višini 2.801.689 €.
19039001 - Osnovno šolstvo
OB206-08-0021 – Energetska sanacija OŠ Šmarjeta
Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva smo v letu 2015 namenili za postavitev
sistema za merjenje porabljene toplotne energije za Osnovno šolo Šmarjeta (LEAD letno
spremlja porabo energije na vgrajenih števcih). Prav tako nam Zakon o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona narekuje, da morajo upravljalci stavb voditi energetsko
knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije.
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3.4.

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Pojasnila k bilanci stanja
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora
prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji
dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Sredstva in obveznosti do
njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrsto in ročnost.
a)

sredstva: v bilanci stanja so prikazana dolgoročna in kratkoročna sredstva.

Med dolgoročnimi sredstvi so zajete dolgoročne premoženjske pravice, nepremičnine,
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne kapitalske naložbe,
dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje.
Med kratkoročnimi sredstvi so v zaključnem računu Občine Šmarješke Toplice izkazana
denarna sredstva, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah, kratkoročne
terjatve do kupcev, kratkoročne finančne naložbe ter neplačani odhodki.
b)

obveznosti do virov sredstev: v bilanci stanja so zajete kratkoročne in dolgoročne
obveznosti, pasivne časovne razmejitve in lastni viri.

Med kratkoročne obveznosti so v zaključnem računu izkazane obveznosti do dobaviteljev za
opravljene storitve in dobavljen material, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN in neplačani že zaračunani prihodki.
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Izkaz stanja
2014
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

2015

12.983.463

16.371.651

206.188
970.726
527.848
1.232.719

144.820
1.203.098
527.848
4.232.096

141.827
6.821
9.897.334

142.763
0
10.121.026

2.139.361

1.630.819

9.492
1.458.925
79.138
554.475

23.141
1.294.157
91.174
218.253

37.331
0

3.986
108

15.122.824

18.002.470

692.204

348.490

1. KRATK. OBV. ZA PREJETE VARŠČINE
2. KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH
3. KRATK. OBV. DO DOBAVITELJEV

0
31.335
387.574

0
17.895
81.973

4. DRUGE KRATK. OBV. IZ POSLOVANJA
5. KRATK. OBV. DO UEKN
6. NEPLAČANI PRIHODKI

33.063
123.442
116.790

40.240
101.961
106.421

14.430.620

17.653.980

13.281.638
44.067
1.098.094
6.821

16.697.112
15.653
941.215
0

15.122.824

18.002.470

1. NEOPREDMETENA SREDSTVA (premoženjske
pravice)
2. OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
3. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
4. TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
5. DOGLOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
6. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
7. NEPREMIČNINE
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
1. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
2. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH
3. KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
4. NEPLAČANI ODHODKI
5. KRATKOROČNE TERJATVE DO UEKN
6. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ AKTIVA (A+B)

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROROČNE OBVEZNOSTI
1. SPLOŠNI SKLAD
2. REZERVNI SKLAD
3. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
4. DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ PASIVA (D+E)

Konti izvenbilančne evidence (99): 125.837 € (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov).
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A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške
namene ter se bo po pričakovanju uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. Po
enotnem kontnem načrtu se opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva Občine
Šmarješke Toplice izkazujejo v skupinah:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

00 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev,
02 nepremičnine,
03 popravek vrednosti nepremičnin,
04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (drobni inventar),
05 popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
06 dolgoročne finančne naložbe,
07 dolgoročno dana posojila in depoziti,
08 dolgoročne terjatve iz poslovanja,
09 terjatve za sredstva dana v upravljanje.

Vrednost kontne skupine Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (00), se v letu 2015 glede na preteklo leto ni povečala. Vrednost kontne skupine
00 predstavlja višino 391.937 €. Popravek vrednosti kontne skupine 01 na dan 31.12.2015
pa predstavlja višino 247.117 €. Vrednost neopredmetenih sredstev je izkazana v višini
144.820 €.
Na kontni skupini 02 ima občina evidentirane Nepremičnine (zemljišča prenesena iz Mestne
občine Novo mesto in so v lasti Občine Šmarješke Toplice, zemljišča in ostale nepremičnine,
ki so predane v najem Komunali Novo mesto in podjetju Cerod, zgradbe, ceste, komunalno
omrežje, nepremičnine v gradnji ali izdelavi).
Vrednost kontne skupine 02 predstavlja višino 11.493.501 € in se je glede na leto 2014
povečala (nakup zemljišč, izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Strelac in Brezovica,
izgradnja in rekonstrukcija vrtca v Šmarjeti, izgradnja kulturnega doma v Beli Cerkvi (Hiša
žive dediščine), izgradnja kanalizacije v Gorenji vasi, povečanje vrednosti zgradb in omrežja
gospodarske javne infrastrukture (zgradbe, omrežja), povečanje investicij – nepremičnine v
gradnji ali izdelavi). Popravek vrednosti nepremičnin predstavlja višino 1.372.475 €.
Vrednost Opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala zaradi
nabave novih osnovnih sredstev, med katere spada nakup računalniške opreme (tablični
računalniki), zamenjava treh monitorjev, nakup pisarniškega pohištva (oprema za pisarno v
novem delu občinske stavbe), nakup pohištva in ostale opreme v Hiši žive dediščine, nabava
opreme v podjetju Cerod (infrastruktura) in Komunali (zabojniki).
Na konti skupini 04 imamo knjiženo tudi vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti
(AC Kronovo, obvoznica Šmarjeta, krožišče v Šmarjeti) ter druga osnovna sredstva (ureditev
javne razsvetljave, avtobusnega postajališča, lamel-info tabel). Vrednost kontne skupine 04
predstavlja višino 1.638.243 €.
Z amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev je povezan popravek njihove vrednosti.
Obračun amortizacije obravnava pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Opredmetena osnovna sredstva
postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko jih začnemo
uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katere so namenjene. V skladu s pravilnikom smo
obračunali popravek vrednosti za leto 2015, kar je v skladu z zakonom o računovodstvu ter
za znesek amortizacije zmanjšali sredstva. Drobni inventar smo v celoti odpisali. Popravek
vrednosti na kontni skupini 05 predstavlja višino 435.145 €.
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Občina Šmarješke Toplice je za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
porabila sredstva proračuna za leto 2015.
Po enotnem kontnem načrtu se dolgoročne finančne naložbe izkazujejo v kontni skupini
06. Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v delnice in druge kapitalske naložbe.
Izkazane so naložbe v namensko premoženje javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega
prava. Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga je ustanovitelj (občina)
namenil za doseganje namena javnega sklada.
Na kontni skupini 062 ima Občina Šmarješke Toplice izkazane dolgoročne kapitalske
naložbe v višini 527.612 € (ni sprememb vrednosti glede na leto 2014).
Pravna oseba
Komunala d.o.o. Novo mesto
CeROD d.o.o. Novo mesto
Televizija Novo mesto d.o.o.
Zarja d.o.o. Novo mesto
Razvojni center d.o.o. Novo mesto

Kapitalski delež (osnovni
kapital) v €
187.521
24.413
4.424
309.414
1.840

Delež v kapitalu v %
4,76
2,25
1,9405
5,8467
4,41

Na kontni skupini 060 Naložbe v delnice, ima občina knjiženo stanje enot premoženja
vzajemnih skladov v upravljanju (KBM Infond). Občina je imetnik 30 enot, v vrednosti 236 €.
Evidentirani so naslednji vrednostni papirji: ZV2R in ZVHR. Pridobili smo jih na osnovi
dedovanja po zapuščinski razpravi umrlih občanov, katerim smo plačevali domsko varstvo.
Na kontni skupini 07 ima občina izkazana dolgoročno dana posojila in depozite. Razvojni
center Novo mesto upravlja s sredstvi garancijske sheme za Dolenjsko in s sredstvi, ki so
namenjena za izvajanja projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest (mikrokrediti).
Stanje na dan 31.12.2015 (dotacija, obresti, provizija za izdane garancije) znaša 142.763 €
(povečanje glede na leto 2014). Osnova za izračun stanja sredstev je delitveni ključ za
delitveno bilanco MO Novo mesto. Za Občino Šmarješke Toplice je upoštevan ključ 7,3%
sredstev MO NM na dan 31.12.2006.
Na kontni skupini 08 je imela občina med letom izkazane dolgoročne terjatve iz
poslovanja do podjetja Zarja d.d., ki izhajajo na osnovi poročila omenjenega podjetja kot
zbrana sredstva rezervnega sklada. Način zbiranja teh sredstev je opredeljen v
stanovanjskem zakonu. Vrednost se je glede na leto 2014 znižala (s strani Zarje d.o.o. je
občina prejela nakazilo v višini 6.820,75 €; dolgoročne terjatve iz poslovanja, iz naslova
najemnin, smo s prejemom nakazila zaprli).
V podskupini skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, dana v upravljanje:
·
·

091 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna,
092 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom kontnega načrta, za katere se
sestavlja premoženjska bilanca občine, se izkazujejo ločeno.
Ob knjiženju na kontih skupine 09 se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve se
uskladijo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva, po pravilniku o načinih in
rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
V letu 2015 imamo na kontni skupini 09 evidentirane terjatve za sredstva dana v
upravljanje posrednemu proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Šmarjeta, v skupni višini
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4.232.096 €; od tega so izkazane terjatve za sredstva, dana v upravljanje v višini
4.142.082,02 € in presežek prihodkov nad odhodki v višini 90.014,07 €. Terjatve za
sredstva, dana v upravljanje so se povečala zaradi zaključka investicije energetska sanacija
v osnovni šoli ter izgradnje in rekonstrukcije vrtca v Šmarjeti (prenos med osnovna
sredstva).
B. KRATKOROČNA
RAZMEJITVE

SREDSTVA;

RAZEN

ZALOG

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah dobimo v poslovnih knjigah v
skupini 11:
·
·

110 – denarna sredstva na računih in
115 – sredstva na depozitnih računih.

Med denarnimi sredstvi so prikazana dejansko razpoložljiva denarna sredstva na enotnem
zakladniškem računu, medtem ko dobroimetje pri bankah predstavlja kratkoročno vezana
sredstva pri poslovnih bankah. Knjižno stanje v bilanci se ujema z IOP obrazcem banke,
oziroma je skladno s pogodbami o vezavi.
Zap. št.
1.
2.

Dobroimetje pri bankah
Denarna sredstva na računih
Depozitna sredstva

2015
14.157
1.280.000

2014
48.925
1.410.000

V bilanci so prikazana denarna sredstva na enotnem zakladniškem računu občine in vezana
sredstva občine pri Hranilnici Lon in Delavski hranilnici. Skozi leto smo vezali sredstva pri
najugodnejšem ponudniku (na osnovi zbiranja ponudb). Obrestne mere so bile v letu 2015
minimalne (v primerjavi s preteklimi leti veliko nižje).
Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo na kontni podskupini 12.
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev se nanaša na račune, ki so bili izdani v mesecu
novembru in decembru 2015, z valuto januar 2016. Računi so bili izdani za obratovalne
stroške (zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, PGD Šmarjeta), najemnino poslovnih
prostorov (telefonska centrala, zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost), najemnino
stanovanja (Šmarješke Toplice), najemnino gospodarske javne infrastrukture (Komunala,
Cerod), izdan je bil račun za oglaševanje v Razgledih. Imamo odprto terjatev za plačilo
oglasa v Razgledih (680 €); neplačnik je v izvršbi. Terjatve, ki se nanašajo na plačilo
komunalnega prispevka (na podlagi izdanih odločb), predstavljajo višino 22.615,25 € (tudi
obročno odplačilo), ki se plačujejo tekoče.
Skupna višina kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja vrednost 91.174 €.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo na kontni
podskupini 14.
V poslovnih knjigah občine izkazujemo na dan 31.12.2015 terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta v višini 3.986 € (Ministrstvo za javno upravo; sofinanciranje medobčinskega
inšpektorata v višini 3.769,41 €, Okrajna volilna komisija; najem prostora za izvedbo
referenduma v višini 62,20 €). Do Dolenjskih lekarn izkazujemo terjatve v skupni višini
154,40 € (obratovalni stroški za mesec november in december 2015).
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve iz naslova javno finančnih prihodkov –
terjatve za davčne prihodke Finančne uprave Republike Slovenije (23.141 €).
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Neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v
obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja. Neplačani odhodki se
izkazujejo na kontu 18, ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani
odhodek, se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremeni
ustrezen konto razreda 4. Gre za obveznosti v skladu s pogodbo oziroma izstavljenimi
naročilnicami do dobaviteljev. Neplačani odhodki bodo realizirani v januarju in februarju
2016. Prav tako so na kontni skupini 18 knjiženi neplačani odhodki za plačo meseca
december 2015, ki je bila izplačana v mesecu januarju 2016. Neplačani odhodki so se glede
na leto 2014 znižali zaradi manjših obveznosti (zaključek večjih investicij in poravnava
obveznosti). Neplačani odhodki so izkazani v višini 218.253 €.
Aktivne časovne razmejitve so izkazane v višini 108 €. Ta sredstva razporeja Finančna
uprava Republike Slovenije (januar 2016).
Zap. št.
1.
2.
3.
6.
7.

Kratkoročne terjatve do kupcev
Neplačani odhodki
Druge kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve do UEKN
Aktivne časovne razmejitve

2015
91.174
218.253
23.141
3.986
108

2014
79.138
554.475
9.492
37.331
0

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med kratkoročne obveznosti (kontna skupina 2) spadajo:
·
·
·

obveznosti do zaposlenih, kamor uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače,
nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke,
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej;
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin (račun),
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kamor spadajo obveznosti iz poslovanja do
drugih inštitucij, obveznosti za DDV.

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.

Kratkoročne obvez. do zaposlenih
Kratkoročne obvez. do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
Kratkoročne obvez. do UEKN
Neplačani prihodki

2015
17.895
81.973
40.240

2014
31.335
387.574
33.063

101.961
106.421

123.442
116.790

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (17.895 €) predstavljajo obveznost za plačo
meseca december 2015 (ter druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih), ki je bila
izplačana v mesecu januarju 2016.
Postavke iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (81.973 €) vključujejo
neplačane obveznosti do dobaviteljev za leto 2015, ki zapadejo skladno s pogodbo in
plačilnimi roki po Zakonu o izvrševanju proračuna v plačilo v začetku leta 2016 (znižanje
glede na leto 2014 zaradi poplačila obveznosti, ki so se nanašale na izvedbo večjih
investicij).
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (40.240 €) med drugim predstavljajo tudi
izplačila upravičencem za vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje. V poslovnih knjigah
občine je izkazana obveznost za davek na dodano vrednost (plačan v januarju 2016).
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Izkazane so tudi obveznosti za izplačilo sejnin, enkratnih denarnih pomoči ter obveznost do
Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Med druge kratkoročne obveznosti smo knjižili tudi
obveznost za davčne prihodke (Finančna uprava – nerazporejeno).
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (101.961 €) so
obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta, Ministrstva za notranje zadeve (spletno potrdilo,
HKOM), občin ter drugih proračunskih uporabnikov (vrtci, zdravstveni dom, domovi za
ostarele, bolnišnica, Banka Koper, Center za socialno delo, knjižnica).
Med neplačanimi prihodki (106.421 €) so izkazani neplačani prihodki najemnin poslovnih
prostorov, komunalne infrastrukture, stanovanja, oglasov v Razgledih, sofinanciranja
medobčinskega inšpektorata, komunalnega prispevka, davčnih prihodkov, ki jih razporeja
Finančna uprava. Ti prihodki so izkazani na kontni skupini 28. Ob poravnavi terjatve, se
znesek neplačanih prihodkov zmanjšuje in prizna ustrezni konto razreda 7.
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Splošni sklad
Rezervni sklad
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

2015
16.697.112
15.653
941.215
0

2014
13.281.638
44.067
1.098.094
6.821

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev (16.697.112 €).
Sestavljajo ga namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklad za neopredmetene
in opredmetena osnovna sredstva (osnovna sredstva, investicije v teku).
Na kontni skupini 90 je izkazan tudi splošni sklad za finančne naložbe (Komunala, Cerod,
Zarja, Televizija Novo mesto, Zarja, Razvojni center, vzajemni sklad), splošni sklad za
terjatve za sredstva dana v upravljanja (Osnovna šola Šmarjeta) ter splošni sklad za drugo
(presežek ali primanjkljaj preteklih let; občina ima izkazan presežek prihodkov nad odhodki).
Presežek sredstev (razlika med prihodki in odhodki ter razlika med zadolževanjem in
odplačilom dolga) je izkazan na kontu 9009 3 in predstavlja lastni presežek iz poslovanja
Občine Šmarješke Toplice od leta 2007 dalje. Presežek prihodkov nad odhodki na dan
31.12.2015, predstavlja višino 1.266.676 € (sredstva, ki se bodo koristila v proračunskem
letu 2015). Na splošni sklad za drugo je knjižena tudi glavnica kredita za čistilno napravo v
Šmarjeških Toplicah in glavnica kredita za rekonstrukcijo in izgradnjo vrtca v Šmarjeti ter
energetsko sanacijo osnovne šole v Šmarjeti (proti knjižba na kontni skupini 96).
Rezervni sklad uporabljajo občine po tretjem odstavku 62. členu pravilnika o enotnem
kontnem načrtu. Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po
drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za odpravo
posledic neurja, naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, suša in drugo. V
skladu s 3. odstavkom 49. člena ZJF se v proračunsko rezervo izloča del vseh doseženih
letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine
1,5% prejemkov proračuna (409/91). V bilanci je rezervni sklad izkazan na kontu 910 00, ki
predstavlja višino 15.653 € (proračunska rezerva). Pojasnilo o porabi proračunske rezerve v
letu 2015, je navedeno po poglavje Dolgoročne rezervacije.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: rezervni sklad (stanovanjski sklad – Zarja) na
dan 31.12.2015 predstavlja višino 0 € in se je glede na leto 2014 znižal (obrazložitev pri
kontni skupini 08).
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Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane na kontni skupini 96 v višini 941.215 €
(stanje kredita na dan 31.12.2015 za čistilno napravo, ki smo ga prejeli od Mestne občine
Novo mesto - delitvena bilanca in kredita za rekonstrukcijo in izgradnjo vrtca v Šmarjeti ter
energetsko sanacijo osnovne šole).
V letu 2015 smo za čistilno napravo odplačali glavnico v višini 28.299 €, za rekonstrukcijo in
izgradnjo vrtca v Šmarjeti ter energetsko sanacijo osnovne šole pa smo odplačali glavnico v
višini 128.580 €. Za skupni znesek odplačila glavnice so se znižale dolgoročne finančne
obveznosti občine.

Ostali podatki
Osnovna sredstva, ki so že amortizirana in niso več v uporabi (poškodovana, neuporabna, v
okvari), jih je komisija za popis osnovnih sredstev pregledala, popisala in predala v odpis. S
sklepom županje so sredstva odpisana in niso več v evidenci osnovnih sredstev temveč v
evidenci odpisanih osnovnih sredstev.
Upoštevali smo 37. člen Zakona o računovodstvu, zato smo na dan 31.12.2015 uskladili vse
izpise odprtih postavk.
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3.5.
POROČILO O UPRAVLJANJU
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

DENARNIH

SREDSTEV

SISTEMA

Uvod in razkritje računovodskih pravil
Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva
sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v
sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok
poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški
podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in
sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za
upravljavca EZRO (PU 04065 - Občina Šmarješke Toplice) za leto 2015 izdelani samostojni
računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki
nočnih depozitov na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne
prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega
prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev
podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem
besedilu: stanja podračunov PU EZRO).
Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO
Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na
računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZPja na dan 31.12.2015 znaša 56.503,28 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in
drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
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Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na
dan 31. 12. 2015 (v eurih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denar na računu EZRO
Nočni depoziti
Skupaj

Stanje
56.503,28
0
56.503,28

Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna
sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v
poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem
velja enačba:
Denarna sredstva
=
v knjigi EZRO

Stanje računa EZRO
=
pri Banki Slovenije

Stanje ZP

+

S stanj podračunov
PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne
proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje
Tabela 2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v
eurih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

14.157,26

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

42.346,02

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

56.503,28

4. Zakladniški podračun občine
5. EZRO (5. = 3. + 4.)

0,00
56.503,28

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za
obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00 eurov.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za
nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije
(konto skupine 16) v višini 0,00 eurov.
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in
obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela
3.
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Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto
7102
4035

4029
4050

Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim
v sistem EZR)
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema
EZR preteklega leta
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO (7-4)

Znesek
0,00

0,00
0,00
0,64
-0,64

Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po
posameznih valutah predstavlja Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,
EZRO (v eurih)
Vrsta računa

Podračuni PU
ZP
EZRO

Stanje na dan
31. 12. 2015
(1)
56.503,28
0,00
56.503,28

Stanje na dan
31. 12. 2014
(2)
148.655,32
0,64
148.655,96

ZP in računu

Sprememba stanja
denarnih sredstev
(3 = 1 – 2)
-92.152,04
-0,64
-92.152,68

Presežek upravljanja
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti na kontu 7102, zmanjšane za prenos
proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta na kontu
4050. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v eurih)
Leto

Presežek upravljanja

2014

0,64

2015

0,00

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Računovodja VII/2
Strokovne službe Občinske uprave
Občine Šmarješke Toplice
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mag. Bernardka Krnc
Županja
Občine Šmarješke Toplice

