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TEMELJNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Proračun občine je akt, na podlagi katerega občinska uprava izvršuje svoje naloge. Proračun za
leto 2013 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta, dne 18.12.2012 in je objavljen v
Uradnem listu RS, št. 103/2012.
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so
obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ (kdo porablja proračunska
sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za kaj se porabljajo javna
sredstva).
V predlaganem proračunu (spremembi proračuna) želimo zagotoviti:
•

tekoče izvajanje občinskega proračuna,

•

financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,

•

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

•

pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,

•

finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.

Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem seveda
tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar posledično
pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v
prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je
bila v preteklosti. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je
potrebno biti restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov-izdatkov občinskih proračunov.
Načeloma je pri investicijskih odhodkih potrebno upoštevati naslednji vrstni red:
•

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

•

sofinanciranje iz namenskih sredstev,

•

zagotavljanje zakonsko določenih programov in

•

novi projekti.

Občina je v svojem proračunu planirala izvajanje investicij, projektov, ki so neposredno
povezani s pridobitvijo nepovratnih sredstev. V kolikor na razpisih ne bomo uspešni,
investicij ne bomo izvajali in bomo pristopili k spremembi Načrta razvojnih programov in
posebnega dela proračuna.

Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih
pomoči
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih
proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in
posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:
•

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4 in 110/11-ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF),

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).

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

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

•

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju:
ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim
premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS). Za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za
zmanjšanje izdatkov proračunov je sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2012.

1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki sprejetega proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 predstavljajo višino
3.151.751 €, odhodki pa višino 3.717.442 €.
Prihodki Rebalansa (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 predstavljajo višino
3.041.462 €, odhodki pa višino 3.415.202 €.

Obrazložitev bistvenih sprememb med veljavnim proračunom in Rebalansom (I)
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (splošni del proračuna)
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Dne 12.10.2012 smo občine s strani Ministrstva za finance prejele izračune primerne porabe
občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013. Dohodnina, ki Občini Šmarješke Toplice
po teh izračunih pripada, predstavlja višino 1.967.882 €. Podatek ostaja v predlogu Rebalansa I
za leto 2013 enak kot v sprejetem proračunu za leto 2013.
703 - Davki na premoženje
V rebalansu proračuna smo glede na veljavni proračun povečali davke na nepremičnine (glede
na realizacijo leta 2012 in realizacijo tekočega leta). Ker v letu 2012 ni bila dosežena tolikšna
realizacija kot je bila predvidena (neplačila NUSZ pravnih oseb), pričakujemo, da bo Davčna
uprava Republike Slovenije, odprte terjatve na dan 31.12.2012 realizirala v letošnjem letu. Iz
tega naslova smo povečali tudi zamudne obresti.
Predvidevamo, da bodo ostali davčni prihodki (ne glede na dosedanjo realizacijo) do konca
proračunskega leta realizirani v tolikšni višini kot so planirani. Kontna skupina v predlogu
rebalansa 2013 predstavlja višino 160.535 €.
704 - Domači davki na blago in storitve
Kontno skupino 704 smo glede na realizacijo tekočega leta in oceno do konca proračunskega
leta v rebalansu proračuna za leto 2013 znižali. Turistična taksa ne bo realizirana v tolikšnem
obsegu kot je bila predvidena v sprejetem proračunu za leto 2013. Pavšalna turistična taksa se
namreč za leto 2012 ne bo odmerila (ni izpolnjen pogoj za odmero: število nočitev v preteklem
letu na območju občine mora presegati 100.000 oziroma na območju občine je 1.500 ležišč v
nastanitvenih objektih; Zakon o spodbujanju razvoja turizma). Kontno skupino 704 smo znižali
na višino 113.089 €.
71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Višina kontne skupine v rebalansu I za leto 2013 predstavlja višino 240.979 €.
711 - Takse in pristojbine
V rebalansu proračuna ostaja višina kontne skupine 711 enaka višini sprejetega proračuna za
leto 2013 (4.030 €).
712 - Globe in druge denarne kazni
Kontno skupino 712 smo v rebalansu proračuna za leto 2013 povečali (glede na realizacijo leta
2012 in realizacijo tekočega leta). Predstavlja višino 7.500 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Na kontni skupini 713 v rebalansu proračuna glede na veljavni proračun za leto 2013 ni
sprememb (1.000 €).
714 – Drugi nedavčni prihodki
Druge izredne nedavčne prihodke smo glede na dosedanjo realizacijo v rebalansu proračuna za
leto 2013 znižali. Do konca proračunskega leta ne predvidevamo tolikšne realizacije, kot smo jo
planirali v sprejetem proračunu za leto 2013. Prihodke smo v rebalansu proračuna planirali v
višini 80.530 €.
72 - KAPITALSKI PRIHODKI
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Na kontni skupini 722 imamo v rebalansu proračuna predvideno prodajo občinskega
premoženja v višini 70.770 € (posamični program prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja).
73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Na kontni skupini 730 v rebalansu proračuna glede na veljavni proračun za leto 2013 ni
sprememb (2.000 €).
74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Kontna skupina 740 predstavlja v rebalansu proračuna za leto 2013 prihodke v višini 115.755 €.
Po podatkih Ministrstva za finance Občini Šmarješke Toplice v letu 2013, finančna izravnava ne
pripada.
Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin upravičene do dodatnih
sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Sredstva se občinam
dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in pogojev za dodelitev sredstev
za sofinanciranje investicij občin. Za leto 2013 Občini Šmarješke Toplice pripada znesek v višini
80.728 € (kto 740001).
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na to kontno skupino knjižijo tudi prejeta
sredstva iz naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo). Požarna taksa je planirana v višini
4.680 € (kto 740001).
Na kontu 740001 imamo za leto 2013 planiran tudi prihodek pri projektu Energetsko učinkovita
prenova javne razsvetljave (17.807 €).
Skupna višina planiranih prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije predstavlja
višino 103.215 €.
Na kontu 740004 imamo planiran prihodek sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva (10.882 €) ter prihodek sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest (591 €).
V sodelovanju s Centrom za socialno delo bomo pristopili k izvajanju družbeno koristnega dela
(delo v korist skupnosti). Na podlagi sklenjene pogodbe, bo oseba opravljala prostovoljno delo
na območju Občine Šmarješke Toplice. Občina krije stroške, ki jih CSD v celoti povrne (stroški
prevoza, prehrane, zdravniški pregled, varstvo pri delu, prispevek za PIZ, prispevek za
poškodbe pri delu). V splošnem delu imamo planiran prihodek na kontu 740200 (1.066 €).
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Na javni poziv za vključitev v načrt izvedbenih projektov LAS Dolenjska in Bela Krajina 2012,
smo prijavili projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju TROŠT).
Celotna vrednost projekta predstavlja višino 31.694,40 € (z dokumentacijo). Od tega bo projekt
sofinanciran v višini 22.516,78 €; Občina Šmarješke Toplice pa bo za projekt namenila sredstva

v višini 9.177,62 €. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo dne 26.4.2013, prejeli
odločbo številko 33151-12/2008/385, s katero se občini za omenjen projekt zagotovijo sredstva
v višini 16.688,91 €. Sredstva v višini 5.827,87 € bomo prejeli s strani LAS DBK.
Projekt TROŠT uresničuje dolgoročne cilje 3. osi, saj bo z vzpostavitvijo sonaravnega
trajnostnega razvoja, ki v praksi vključuje tudi vzpostavitev kmečke tržnice, študijo o
trajnostnem razvoju, registracijo blagovne znamke in izdelavo celostne grafične podobe
blagovne znamke, dvignila kakovost življenja na podeželju. Pri tem bodo turisti in lokalno
prebivalstvo lahko kupovali domače izdelke, ki jih bodo domači proizvajalci prodajali pod skupno
blagovno znamko.
V proračunu za leto 2013 smo planirali prihodke (77.598 €) s strani državnega proračuna za
projekt Tematska pot - vir življenjske energije (odhodki na proračunski postavki 14012).
Občina se je v letu 2012 prijavila na Javni razpis za Ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja. Vloga je bila zavrnjena, zato smo v letošnjem letu podali pritožbo. V mesecu maju
2013 smo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pridobili informacijo, da pritožba na razpis
323 najverjetneje ne bo rešena pred koncem leta 2013. Glede na to, bomo izvedbo projekta
planirali v načrtu razvojnih programov za leto 2014 in 2015.
Občina Šmarješke Toplice se je prijavila na 6. javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni
razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Javni razpis za izbor operacij delno
financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina je na ta
javni razpis prijavila projekt Vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje. Dne
29.4.2013 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prejeli sklep številka
4300-302/2011/1356, s katerim se občini odobrijo sredstva za omenjeno investicijo v višini
718.786,18 € in sicer v letih 2013-2014. Za leto 2013 je predviden prihodek v višini 236.097 €.
Sofinancira se lahko največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov ob upoštevanju 100%
finančne vrzeli za operacijo.
S strani Mestne občine Novo mesto smo prejeli kohezijska sredstva v višini 18.778 € (izgradnja
čistilne naprave za izcedne vode Cerod). V sprejetem proračunu tega prihodka nismo planirali
(741300).
Kontna skupina 741 predstavlja višino 277.392 €.

40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini 208.628 €:
•

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

•

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

•

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

•

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

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 32.909 €:
•

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

•

prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,

•

prispevek za zaposlovanje,

•

prispevek za starševsko varstvo,

•

prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,

•

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Kontno skupino 400 in 401 smo povečali za 2.161,76 €, zaradi opravljanja pripravniškega dela.
402 - Izdatki za blago in storitve
V splošnem delu proračuna so izdatki za blago in storitev prikazani v višini 757.181 €:
•

pisarniški material in storitve (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske
storitve, časopisi, strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
računalniške storitve, računovodske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco,
storitve varovanja zgradb in prostorov, drugi splošni material in storitve),

•

posebni material in storitve (službena obleka, drobni inventar, zdravniški pregledi,
geodetske storitve, parcelacije, cenitve, protokolarna darila, organizacija proslav),

•

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

•

izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja, stroški prevoza v državi,
drugi izdatki za službena potovanja),

•

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

•

poslovne najemnine in zakupnine (zakup parcele v Šmarjeških Toplicah – Sklad kmetijskih
zemljišč),

•

odškodnine (ceste),

•

drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, sejnine udeležencem odborov, sej,
sodni stroški, storitve notarjev, plačilo preko študentskega servisa, članarine, drugi
operativni odhodki).

Kontno skupino 402 smo glede na veljavni proračun povečali za približno 16,9% oziroma za
109.273,37 €. Največ smo povečali kontno skupino 4025 Tekoče vzdrževanje (upravljanje in
tekoče vzdrževanje lokalnih cest v občini). Prevozne stroške in storitve smo znižali, saj nismo
pristopili k nakupu službenega vozila.

403 - Plačila domačih obresti
V letu 2013 imamo oblikovano kontno skupino 403-plačila domačih obresti: 1.500 €. Kontno
skupino 403 smo v rebalansu proračuna za leto 2013 znižali (glede na dejansko realizacijo leta
2013).
Gre za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam. 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 od Komunale d.o.o. Novo mesto prejeli dolgoročni kredit za čistilno napravo in s tem
tudi obveznost plačila obresti.
409 - Rezerve
Občina Šmarješke Toplice ima predvidena sredstva za potrebe splošne proračunske rezerve v
višini 5.000 €.
41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
Kontna skupina 410 predstavlja v proračunu vrednost v višini 206.425 € (brez sprememb v
rebalansu proračuna za leto 2013):
•

subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala NM-prenos komunalne infrastrukture),

•

kompleksne subvencije v kmetijstvu (razpis za fizične osebe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v proračunu za leto 2013 višino
686.457 €:
•

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

•

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

•

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

Največji znesek med drugimi transferi posameznikom predstavlja "plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev" (450.000 €), sledita pa strošek "regresiranje prevozov v
šolo" (105.000 €) ter "regresiranje oskrbe v domovih" (94.000 €). Dodali smo konto 411920
Subvencioniranje stanarin v višini 1.500 € (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).
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so v proračunu za leto 2013 predvideni
v višini 47.995 €. Gre za razdelitev sredstev na podlagi razpisov na področju turizma, športa,
kulture ter sociale. Sredstva bodo razdeljena tudi PGD (tekoče delovanje). V predlogu
rebalansa smo povečali kontno skupino 412 za 76,52 € (trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
koncesijska dajatev).
413 - Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi so v splošnem delu proračuna za leto 2013 predvideni v višini 157.502 € (nižja
vrednost v predlogu rebalansa):
•

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

•

transfer Gasilski zvezi Novo mesto,

•

•

•

transferi v sklade socialnega zavarovanja za zagotavljanje socialne varnosti glede plačil
zdravstvenega zavarovanja brezposelnih (na podlagi zakona o zdravstvenem zavarovanju
in varstvu),
tekoči transferi v javne sklade (materialni stroški OŠ Šmarjeta, Posvetovalnica za otroke in
starše, OŠ Dragotin Kette, Glasbena šola Novo mesto, knjižnično gradivo, materialni stroški
in stroški bibliobusa v Knjižnici Mirana Jarca, Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Zdravstveni dom Novo mesto),
tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljava, pa tudi plačila za načrte,
nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb ter drugih pomembnih naprav.
Investicijski odhodki so odhodki za naložbe, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v
svojih poslovnih knjigah.
Občina Šmarješke Toplice ima na kontni skupini 420 predvidena sredstva v višini 1.262.060 €:
•

nakup opreme (računalniška oprema, pisarniško pohištvo, ročna kosilnica, oprema za
tiskanje, strežnik: 33.984 €),

•

nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (v rebalansu se ne predvideva nakup, ki je bil
planiran v sprejetem proračunu),

•

nakup drugih osnovnih sredstev (lamelni sistem oglaševanja: 30.000 €),

•

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (404.995 €),

•

investicijsko vzdrževanje in obnove (409.005 €),

•

nakup zemljišč (32.367 €),

•

nakup nematerialnega premoženja (licenčna programska oprema: (5.988 €),

•

študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring (345.720 €).

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 38.059 €, in
sicer za investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam (požarni sklad, kulturna
dediščina) ter investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
(Komunala, CeRod). Na kontni skupini 431 imamo sredstva planirana tudi za pogodbene
obveznosti iz leta 2012; investicijski transfer Župniji Šmarjeta, PGD Šmarjeta; sredstva za razpis
v letu 2013).
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transfer (11.487 €) je namenjen za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave (nosilka projekta je občina Vrhnika). Predvidevajo se nižji stroški kot je bilo
planirano v sprejetem proračunu za leto 2013.

C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
V računu financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih posojil ter podatki o odplačilih
glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.
V letu 2013 imamo oblikovano kontno skupino 550-odplačila domačega dolga, v višini 28.299 €.
Gre za glavnico dolgoročnega kredita poslovnim bankam. 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 že v letu 2010 od Komunale d.o.o. Novo mesto prevzeli dolgoročni kredit za čistilno
napravo in smo s tem zavezani tudi k odplačilu dolga (do leta 2023).

2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 – POLITIČNI SISTEM
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupana.
Glede na veljavni proračun za leto 2013 smo v rebalansu proračuna nekoliko povečali stroške
dejavnosti občinskega sveta (povečali smo stroške članov občinskega sveta, znižali smo
stroške odborov in komisij). Proračunska postavka 01001 je v predlogu rebalansa izkazana v
višini 6.590 €, proračunska postavka 01003 pa v višini 2.000 €.
Znižali smo materialne stroške za funkcionarje (reprezentanco smo znižali za 1.000 €).
Proračunska postavka predstavlja višino 12.400 €. Nekoliko smo povečali (za 171 €) plače
poklicnih funkcionarjev (uskladitev dodatka za delovno dobo, povračila stroškov prehrane).
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 20.5.2013 sklenili
Aneks številka 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. S tem se med drugim s 1.6.2013
spreminja tudi plačna lestvica Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (do vključno
31.12.2014). Glede na to, bomo ustrezno znižali sredstva za plače (rebalans II za leto 2013).
Proračunska postavka 01010 predstavlja višino 44.155 €.
Povečali smo proračunsko postavko 01013 (višja stopnja prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje). Proračunska postavka je v rebalansu izkazana v višini 13.278 €.
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor
nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske
uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Vključeni so tudi stroški
plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke
Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
taks in samoprispevka, ekoloških taks....).
Na področju 02 smo znižali stroške plačilnega prometa (Uprava za javna plačila ne zaračunava
več provizije za prerazporejanje javno finančnih prihodkov). Proračunska postavka 02002 je v
rebalansu planirana v višini 420 €.
Znižali smo proračunsko postavko 02003 (dejanska realizacija leta 2013). Višina PP je 1.910 €.
Ostale proračunske postavke na področju 02 so planirane v tolikšni višini kot v veljavnem
proračunu za leto 2013.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajemajo vse tiste storitve, ki niso v
zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Na področju 04 smo glede na veljavni proračun za leto 2013 povečali proračunsko postavko
04007 (prerazporeditev iz PP 04002). Višina PP je 500 €.
Povečali smo proračunsko postavko 04017 Objava občinskih predpisov (objava dokumenta
OPN v Uradnem listu). PP predstavlja višino 7.100 €.
Znižali smo vrednost proračunske postavke 04008 Pokroviteljstva občine iz 2.700 € na 1.500 €.
Glede na realizacijo januar-maj 2013 smo nekoliko povečali stroške pravnega zastopanja.
Proračunsko postavko smo povečali za 700 € in v predlogu rebalansa predstavlja višino 7.150
€.
Ostale proračunske postavke na področju 04 ostajajo nespremenjene glede na veljavni
proračun za leto 2013.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj
občin in drugih oblik povezovanja občin.
Delovanje skupnosti in zvez občin smo v rebalansu proračuna planirali v višini 5.730 €
(pogodbena vrednost). Proračunsko postavko smo glede na veljavni proračun za leto 2013
ustrezno povečali.
Proračunsko postavko Plače delavcev občinske uprave smo nekoliko povečali (za 2.161,76 €).
Uskladili smo prispevke zaposlenih, planirali smo izplačilo jubilejne nagrade in izplačilo dodatka
za mentorstvo pripravnici. Upoštevali smo izvajanje pripravniškega dela s 1.5.2013. Izplačilo
regresa smo uskladili z ZUJF-om. Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega
sektorja so dne 20.5.2013 sklenili Aneks številka 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. S tem
se med drugim s 1.6.2013 spreminja tudi plačna lestvica Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (do vključno 31.12.2014). Glede na to, bomo ustrezno znižali sredstva za plače
(rebalans II za leto 2013).
Materialne stroške občinske uprave v rebalansu proračuna glede na veljavni proračun 2013
nismo povečevali. Naredili smo določene prerazporeditve med konti znotraj proračunske
postavke 06009, ki je izkazana v višini 64.747 €.
Proračunska postavka 06012 zajema stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov in
zavarovanja opreme ter upravnih prostorov (računalniška oprema, objekti, komunalno omrežje,
ostala oprema in osnovna sredstva), ki so v lasti Občine Šmarješke Toplice. Predvideva se
zavarovanje mrliških vežic, avtobusnih postajališč, tržnice, poslovnih prostorov. Proračunska
postavka je planirana v višini 5.300 €.
V sprejetem proračunu za leto 2013 imamo na proračunski postavki 06013 Nakup opreme,
predviden nakup računalnika, tiskalnika in strežnika. V predlogu rebalansa proračuna pa smo
dodatno planirali nakup licenčne programske opreme (izdelava lokacijskih informacij, potrdil,
obračun komunalnega prispevka). Prav tako je v planu dobava in vgradnja opreme za efektno
razsvetljavo (kulturna dvorana v Šmarjeti) ter ročna kosilnica (komunalni delavec). Glede na to
smo proračunsko postavko 06013 v rebalansu proračuna povečali na višino 19.972 € (Načrt
nabav in gradenj Občine Šmarješke Toplice za leto 2013).
Za investicijsko vzdrževanje občinskega objekta smo v rebalansu proračuna planirali sredstva v
višini 369.650 €. Gre za obnovo in rekonstrukcijo prostora, v kateri ima sedaj prostore Telekom
(zagotovitev nadomestnega prostora). Sredstva so namenjena tudi za dokončanje PGD, PZI
projektne dokumentacije (že pridobili gradbeno dovoljenje). S tem bomo pridobili tri pisarne,
sejno sobo in skladiščni prostor. Prav tako bomo pristopili k ureditvi parkirnih mest pred
občinsko stavbo (za potrebe občine, zdravstvenega doma, lekarne in kulturne dvorane). Koristili
bomo sredstva 21. in 23. člena ZFO ter vezana sredstva (telekomunikacije). Proračunsko
postavko smo povečali (strošek parcelacije, pisarniško pohištvo, strošek notarja, služnost,
strošek nadzora, gradbena dela).
Višina ostalih proračunskih postavk na področju 06, ostaja glede na veljavni proračun za leto
2013 nespremenjena.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: stroški operativnega delovanja organov, enot in
služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški
dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez,
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).

Povečali smo proračunsko postavko 07005 Gasilsko reševalni center. Po sprejemu rebalansa
bomo z Gasilsko reševalnim centrom sklenili pogodbo za pripravljenost v primeru intervencij na
večjih objektih na območju občine (kot npr. občinska stavba z dvorano, podjetje Plastoform,
Dom starejših občanov, Terme Šmarješke Toplice, SPS Prinovec, Osnovna šola Šmarjeta).
Proračunska postavka predstavlja višino 3.200 €.
Ostale proračunske postavke na področju 07 ostajajo glede na veljavni proračun, v rebalansu
proračuna nespremenjene.
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti
v občini.
Področje 08 smo uskladili z dejansko realizacijo (340 €). Drugih stroškov na tej proračunski
postavki ne predvidevamo.
10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Povečanje zaposljivosti: Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za
zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).

lokalne

V proračunu smo namenili sredstva za sofinanciranje javnih del (skupaj z zavodom za
zaposlovanje) v Domu starejših občanov Trebnje, enoti Šmarjeta (občan Občine Šmarješke
Toplice). Gre za program »družabništvo«. Občina sofinancira le 5% delež, kar v rebalansu
proračuna za leto 2013 predstavlja višino 1.986 € (zaposlitev invalida). Proračunsko postavko
10001 smo znižali.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo),
gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Na področju 11 smo v rebalansu proračuna dodali proračunsko postavko Trajnostno
gospodarjenje z divjadjo (prihodek iz naslova podeljenih koncesij, ki je bil nakazan v letu 2012).
Dodali smo tudi proračunsko postavko 18032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za
društva, v višini 12.000 € (pogodbena obveznost iz leta 2012; dokončanje gradbenih del na
pomožnem objektu PGD Šmarjeta; sredstva za razpis v letu 2013).
Povečali smo proračunsko postavko Zavetišča za živali (predvideva se višja realizacija kot je
bila planirana v sprejetem proračunu za leto 2013). Proračunska postavka predstavlja višino
2.500 €.
Na proračunski postavki 11008 smo spremenili naziv (uskladitev z DIIP) v Novogradnja
kulturnega doma Bela Cerkev. V rebalans proračuna smo vključili strošek overitve podpisa na
služnostni pogodbi ter novelacijo DIIP-a. Prav tako smo plačali komunalni prispevek za
pridobitev gradbenega dovoljenja (po Odloku o komunalnem prispevku v Občini Šmarješke
Toplice). Vrednost proračunske postavke je v rebalansu proračuna planirana v višini 10.924 €.
Vrednost proračunske postavke Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice, smo uskladili z
načrtom investicijskega projekta (30.974 €). Naredili smo določene prerazporeditve med konti
znotraj proračunske postavke.
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest smo uskladili s predvideno dejansko realizacijo.
Ostale proračunske postavke v rebalansu proračuna za leto 2013 nismo spreminjali.
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih
načrtov).
V rebalans proračuna smo uvrstili novo proračunsko postavko Študija o EMS in drugih vplivih
na okolje (12005) v višini 5.500 € (drugo mnenje glede vplivov daljnovoda na okolje).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa,
cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje
in gradnjo državnih cest.
Na področju 13 smo v predlogu rebalansa prerazporedili sredstva iz proračunske postavke
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, na proračunsko postavko 13001
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje). Proračunsko
postavko 13001 smo v rebalansu proračuna povečali na višino 333.600 €. Zaradi dolge zime so
nastali visoki stroški zimske službe, posledično so oziroma bodo nastali višji stroški rednega
vzdrževanja (uničenje cest tekom zime). Trenutno dosežena realizacija proračunske postavke
13001 predstavlja višino 253.867,04 € (plačani računi november 2012 do marec 2013; skupaj z
nadzorom). Glede na navedeno predlagamo, da se v letu 2013 uredi in izvaja redno
vzdrževanje lokalnih cest (sanacija, košnja trave ter druga vzdrževalna dela).
V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD že izdelan, PZI v izdelavi) za lokalno cesto Obrh Žaloviče (celotna komunalna ureditev trase), sama investicija (odškodnine, notarske storitve) pa
je vključena v NRP. V predlogu rebalansa smo planirali tudi sredstva za izdelavo investicijskega
programa. Sredstva na tej PP so planirana v višini 29.162 €.
Pristopili smo k izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo pločnika pri LC
Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372). V predlogu rebalansa smo planirali tudi sredstva za
izdelavo investicijskega programa. Celotna komunalna infrastruktura na predmetni trasi se bo
urejala v sklopu projekta Hidravličnih izboljšav. Projekt je uvrščen tudi v načrt razvojnih
programov. Proračunska postavka je izkazana v višini 22.000 €.
Glede na predvideno realizacijo, smo povečali proračunsko postavko 13010 Prometni tokovi JR
(stroški električne energije). V rebalansu proračuna za leto 2013 smo planirali sredstva za
izgradnjo javne razsvetljave v Beli Cerkvi (ureditev odjemnega mesta). Prav tako smo planirali
sredstva za pričetek ureditve javne razsvetljave v vasi Dol pri Šmarjeti, ki jo bomo dokončali v
prihodnjem letu. Proračunska postavka je planirana v višini 54.000 €.
Proračunsko postavko 13016 Sofinanciranje investicije na državni cesti – obvoznica Šmarjeta,
smo nekoliko znižali (uskladitev z vrednostjo, določeno v aneksu). Proračunska postavka je
predvidena v višini 36.629 €.
Prav tako smo v predlogu rebalansa znižali proračunsko postavko 13031 Rekonstrukcija ceste,
izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila). Predlagamo
dokončno ureditev lastniških razmerij za izvedbo investicije (služnostne pogodbe in pogodbe
namesto razlastitve) ter naročilo parcelacije za odkupljene parcele. Predvideno je izplačilo
pogodbenega zadržka za izdelavo PGD, PZI. V predlogu rebalansa smo planirali tudi sredstva
za izdelavo investicijskega programa. Sama izgradnja (tudi vodovoda in kanalizacije) je
vključena v NRP (povezava s proračunsko postavko 15022, 16056). Proračunska postavka
13031 je planirana v višini 28.504 €.
Občina je skupaj s petimi občinami sklenila konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta
Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. Vodilni partner in vodja konzorcija v projektu
je Občina Vrhnika. Projekt se je izvajal v letu 2012 in 2013. Pri tem so občine sodelovale na
javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Občina Šmarješke Toplice je investicijo zaključila z
nižjimi stroški, zato smo v predlogu rebalansa sredstva na proračunski postavki 13035 znižali
(11.487 €).
Ostalih večjih sprememb na področju 13 v predlogu rebalansa za leto 2013 nismo predvideli.
14 - GOSPODARSTVO
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Področje 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva smo uskladili s Planskim
pismom Razvojnega centra Novo mesto in s pogodbenimi obveznostmi. Iz predloga rebalansa

smo umaknili intraregijski projekt Integracija podeželskih produktov v turistično blagovno
znamko JVS in projekt Mladi in podjetni (obvestilo Razvojnega centra o neuspeli prijavi na 6.
javni poziv Razvoj regij).
Povečali smo proračunsko postavko 14010 (višji materialni stroški v TIC-u, stroški prevajalskih
storitev, tekoči materialni stroški). Proračunska postavka predstavlja v rebalansu proračuna za
leto 2013 višino 8.238 €.
Proračunsko postavko 14011 smo uskladili s pogodbeno vrednostjo (izdelava elaborata za
usmerjevalno signalizacijo (lamelni sistem)). V predlog rebalansa smo uvrstili tudi izdelavo in
postavitev turistične signalizacije (lamele). Proračunska postavka je planirana v višini 40.920 €.
Iz predloga proračuna za leto 2013 smo umaknili projekt Tematska pot – vir življenjske energije.
Občina se je v letu 2012 prijavila na Javni razpis za Ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja. Vloga je bila zavrnjena, zato smo v lanskem letu podali pritožbo. V mesecu maju
2013 smo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pridobili informacijo, da pritožba na razpis
323 najverjetneje ne bo rešena pred koncem leta 2013. Glede na to, bomo izvedbo projekta
planirali v načrtu razvojnih programov za leto 2014 in 2015.
Ostalih proračunskih postavk na področju 14 glede na veljavni proračun 2013 v rebalansu
proračuna nismo bistveno spreminjali.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v
zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Na področju 15 smo v predlog rebalansa za leto 2013 dodali sredstva za izdelavo investicijskih
programov pri projektu izgradnje kanalizacije Vinica pri Šmarjeti, Brezovica – Strelac, Žaloviče.
Izgradnja kanalizacijskega sistema Družinska vas je vključena v NRP. Proračunsko postavko
15022 smo v predlogu rebalansa znižali, saj se sama izgradnja še ne predvideva.
Ostalih proračunskih postavk na področju 15 glede na veljavni proračun za leto 2013 nismo
bistveno spreminjali.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje
in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči
in komunalna dejavnost).
Na področju 16 smo v rebalansu proračuna povečali proračunsko postavko 16004. Na podlagi
Zakona o prostorskem načrtovanju je potrebno po sprejemu občinskega prostorskega načrta
sprejeti nove podlage za odmero komunalnega prispevka (odlok). Proračunska postavka je
planirana v višini 6.168 €.
V predlogu rebalansa smo proračunsko postavko 16024 Izdelava OPPN, prerazporedili na
proračunsko postavko 16057 OPPN Šmarješke Toplice in proračunsko postavko 16058 OPPN
Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo. Skupna vrednost izdelave OPPN
ostaja 50.000 €.
V predlog rebalansa smo dodali proračunsko postavko 16042 Turistično storitvena gospodarska
cona Dolenje Kronovo (cenitev, menjava zemljišča). Proračunska postavka v predlogu
rebalansa za leto 2013 predstavlja višino 9.410 €.
Sredstva namenjena za projekt Hidravličnih izboljšav je usklajena z izdelano pred investicijsko
zasnovo (PIZ), ki je bila obravnavana na 16. redni seji občinskega sveta. Sam pričetek
izgradnje se predvideva proti koncu proračunskega leta 2013, rok dokončanja pa do leta 2015.
V predlogu rebalansa imamo planirana sredstva za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije,
za geodezijo, stroške razpisa, študije. Za samo izgradnjo so v predlogu rebalansa namenjena
sredstva v višini 43.543 €. Proračunska postavka 16019 je planirana v skupni višini 59.348 €.

V rebalansu proračuna smo znižali proračunsko postavko 16039 Hidravlične izboljšave Vinica –
Orešje (ureditev navezave od vodohrana Orešje do naselja Vinica in ostalih objektov na tej
trasi). Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI (nižja vrednost
zaradi poračuna DDV). Vrednost proračunske postavke je 8.300 €.
V predlog rebalansa za leto 2013 smo uvrstili novo proračunsko postavko 16049 Vodovod Vinji
vrh (visoka cona). Sredstva v višini 5.700 € (k izdelavi bomo pristopili skupaj z Občino Škocjan)
smo planirali za izdelavo idejne zasnove za omenjeno območje in bo poleg predpisane vsebine
za IDZ vsebovala tudi projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo,
oceno stroškov gradnje, pregledno situacijo s prikazom posameznih varovanih območij
(naravovarstvenih, kulturnovarstvenih). V pripravi je tudi novelacija odloka o varovanju kulturne
dediščine na tem območju, ki bo omogočil racionalnejšo izvedbo investicije.
Izgradnja vodovodnega sistema v Družinski vasi je vključena v NRP (izgradnja se ne bo pričela
v letu 2013).
V predlog rebalansa smo uvrstili proračunsko postavko 16034 Pokopališče Bela Cerkev (stroški
sodnega izvedenca, namestitev žlebov).
Proračunsko postavko 16027 Nakup zemljišč smo uskladili z Letnim programom nabave
občinskega stvarnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2013. Proračunska
postavka je v predlogu rebalansa planirana v višini 23.257 €.
Iz predloga rebalansa smo izvzeli nakup stanovanja (Zarja; Šmarjeta 49), ker ni dovolj
transparentnih podatkov o lastništvu omenjenega stanovanja.
Na ostalih proračunskih postavkah iz področja 16 ni bistvenih sprememb.
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in
druge programe na področju zdravstva.
Na področju 17 v rebalansu proračuna glede na veljavni proračun ni bistvenih sprememb. Glede
na dosedanjo realizacijo, smo povečali le sredstva za kritje stroškov mrliških ogledov
(Zdravstveni dom Novo mesto). Nekoliko smo povečali tudi stroške deratizacije in sredstva za
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. Področje 17 Zdravstveno
varstvo je planirano v višini 17.220 €.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za
mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti,
narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Na področju 18 smo povečali proračunsko postavko 18002 Obnova kulturne dediščine
(investicijski transfer v višini 3.879 €, v skladu z razpisom in pogodbeno obveznostjo iz leta
2012). Tudi v letu 2013 bo objavljen razpis za obnovo kulturne dediščine (15.000 €).
Dejavnost knjižnice smo uskladili z višino, ki je določena v sporazumu (43.000 €).
Iz proračunske postavke 18040 smo prerazporedili sredstva v višini 15.000 € na proračunsko
postavko 18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Planirana sredstva
bodo namenjena ureditvi športnega igrišča Vinica pri Šmarjeti (ograja okoli igrišča, zamenjava
dotrajanih mrež, obnova travnatega igrišča, dokončanje objekta). Sredstva smo v proračun
umestili na podlagi vloge Športnega društva Vinica. Predhodno bo potrebno urediti vso
dokumentacijo (legalizacija objekta).
Ostalih sprememb na področju 18 v rebalansu proračuna ni predvidenih.
19 - IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev) smo v
predlogu rebalansa za leto 2013 znižali na višino 450.000 € (glede na predvideno realizacijo in
soglasje občinskega sveta o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012). Sredstva se
prerazporedijo na novo proračunsko postavko 19018 Energetska sanacija Osnovne šole
Šmarjeta (izdelava DIIP-a, prijava vloge na razpis).
Na področju izobraževanja bomo namenili dodatna sredstva za izdelavo investicijskega
programa (vrtec, šola; proračunska postavka 19010).
V skladu s pogodbo, ki smo jo prejeli v podpis za sofinanciranje Glasbene šole Marijana Kozine,
smo v predlogu rebalansa povečali proračunsko postavko 19036 (5.341 €).
Ostale proračunske postavke na področju 19, so v predlogu rebalansa glede na sprejeti
proračun za leto 2013, ostale nespremenjene.
20 - SOCIALNO VARSTVO
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Na področju 20 glede na veljavni proračun 2013 ni večjega odstopanja. Nekoliko smo znižali
sredstva za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih (20005) in sredstva za izvajanje
pomoči na domu (v skladu s pogodbenimi obveznostmi; 20011). Sredstva smo nekoliko
povečali na proračunski postavki 20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih.
Dodali smo novo proračunsko postavko 20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje
stanarin). 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.
Povečali smo sredstva za obdaritev otrok v mesecu decembru (Dedek Mraz). Proračunska
postavka predstavlja višino 4.700 €.
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Na področju 22 smo glede na sprejeti proračun za leto 2013, znižali strošek obresti od
dolgoročnih kreditov (glede na predvideno realizacijo).
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Na področju 23 ne bomo oblikovali rezerve, ker je že oblikovana v skladu z zakonom.
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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 manjša sredstva za nakup računalniške
opreme (posodobitev). V planu je nakup računalnika, strežnika, tiskalnika.
OB206-09-0002 - Nakup opreme
V letu 2013 imamo v proračunu in v načrtu razvojnih programov predvidena sredstva za nakup
opreme v višini 8.572 € (oprema za efektno razsvetljavo v kulturni dvorani v Šmarjeti, licenčna
programska oprema, ročna kosilnica).
OB206-09-0012 – Investicijsko vzdrževanje občinskih objektov
Za investicijsko vzdrževanje občinskega objekta smo v predlog proračuna uvrstili sredstva v
višini 369.650 €. Gre za obnovo in rekonstrukcijo dela občinske stavbe (prostora, v kateri ima
sedaj prostore Telekom (zagotovitev nadomestnega prostora)). S tem bomo pridobili tri pisarne,
skladiščni prostor in sejno sobo. Prav tako bomo pristopili k ureditvi parkirnih mest pred
občinsko stavbo (za potrebe občine, zdravstvenega doma, lekarne, kulturne dvorane). Pri tej
investiciji bomo črpali sredstva 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin ter koristili vezana
sredstva (telekomunikacije).
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).
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB206-11-0006 – Podpora kmetijskim gospodarstvom
Za subvencije v kmetijstvu je namenjeno 16.000 €.
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB206-08-0049 - Urejanje središča Šmarjeških Toplic
Naselje je v prostoru prepoznavno kot izrazito turistično naselje. Razvoj stacionarnega
zdraviliškega turizma je tudi danes zelo pomembno. Z razvojem turistične dejavnosti je naselje
(skupaj z Brezovico) postalo privlačno tudi za stanovanjsko gradnjo, kar je razvidno iz rasti
števila prebivalstva v zadnjih dveh desetletjih. Z razširitvijo turistične ponudbe rastejo potrebe
po novih, dodatnih spremljajočih poslovno-storitvenih dejavnostih in dodatnih turističnih
kapacitetah. Prostorski razvoj Šmarjeških Toplic je usmerjen predvsem v nadaljnji razvoj in
širitev spektra zdraviliške turistične ponudbe in z njo povezanih poslovnih trgovskih in
storitvenih dejavnosti.
OB206-08-0006 – Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice
Projekt uresničuje dolgoročne cilje 3. osi, saj bo z vzpostavitvijo sonaravnega trajnostnega
razvoja, ki v praksi vključuje tudi vzpostavitev kmečke tržnice, študijo o trajnostnem razvoju,
registracijo blagovne znamke in izdelavo celostne grafične podobe blagovne znamke, dvignila
kakovost življenja na podeželju. Pri tem bodo turisti in lokalno prebivalstvo lahko kupovali
domače izdelke, domači proizvajalci pa bodo prodajali svoje (domače) izdelke (skupna
blagovna znamka).
OB206-08-0050 - Urejanje vaškega središča Šmarjeta
V prihodnosti se bo Šmarjeta razvijala kot lokalno središče, ki ima poleg javnih dejavnosti tudi
zaposlitvene obrate oziroma gospodarsko cono, turistične kapacitete in še nekatere druge

funkcije. Naselje se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično, upravno,
izobraževalno in oskrbno središče, kjer se bodo zagotavljale zadostne površine za vse
omenjene dejavnosti in za novo stanovanjsko gradnjo.
OB206-09-0007 - Urejanje vaškega središča Bela Cerkev
Bela Cerkev se bo v prihodnosti razvijala kot lokalno središče, saj ima ugodno prostorsko lego z
južno orientacijo in kvalitetnimi vedutami ter v bližini priključka na avtocesto pri Dolenjem
Kronovem. Načrtuje se razvoj Bele Cerkve kot naselja, katerega površine zasedajo pretežno
stanovanja in spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti, z možnostjo kombiniranja z
dopolnilnimi turističnimi dejavnostmi.
Predmet idejne zasnove je določitev osnovnih usmeritev za prenovo naselja Bela Cerkev z
ureditvijo trškega jedra v katerem se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva,
turizma, tradicionalne obrti, poslovno-storitvenih dejavnosti, kulturnih in športnih dejavnosti, ipd.
Izdelana idejna zasnova bo služila kot strokovna podlaga pri nadaljnji pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrt.
OB206-09-0001 – Investicijsko vzdrževanje objektov za društva
Društva pridobijo sredstva iz proračuna na podlagi razpisa, ki ga objavi občina. V načrtu
razvojnih programov so planirana sredstva kot investicijski transfer (vključno s pogodbeno
obveznostjo iz leta 2012; dokončanje gradbenih del na pomožnem objektu Prostovoljnega
gasilskega društva Šmarjeta).
OB206-10-0007 – Novogradnja – nadomestna gradnja kulturnega doma Bela Cerkev
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 vidne na celotni konstrukciji objekta; razmočene stene, namočena lesena strešna
konstrukcija, namočena lesena stropna konstrukcija, odpadajoča fasada in omet.
Stara šola v Beli Cerkvi ni v funkciji zaradi dotrajanosti. Glede na to, bi pristopili k rekonstrukciji,
s čimer se strinja tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Smo v pridobivanju gradbenega
dovoljenja za omenjeno investicijo. K sanaciji bi pristopili skladno z možnostmi pridobivanja
nepovratnih sredstev.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB206-09-0003 – Študija o EMS in drugih vplivih na okolje
Pridobili bomo drugo mnenje glede vplivov daljnovoda na okolje.
OB206-08-0007 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest občina vsako leto nameni sredstva v proračunu in
načrtu razvojnih programov. V predlogu rebalansa za leto 2013 bomo sredstva prerazporedili na
tekoče vzdrževanje cest (zimske razmere).
OB206-10-0004 - LC Bela Cerkev - Šmarješke Toplice (LC 295-372)
Lokalna cesta LC 295-372 poteka od LC 295-381 do LC 295-361. Dolžina ceste je 1.713 m in
se začne v naselju Zgornja Družinska vas, nato poteka skozi naselje Sela in se konča v naselju
Bela Cerkev. Cesta je širine 4 m in na več mestih dotrajana in potrebna temeljite obnove. Javna
razsvetljava je v prvem delu naselja Zgornja Družinska vas (dve svetilki), zato bi bilo potrebno
ustrezno urediti v naselju javno razsvetljavo. Smiselna bi bila ureditev pločnika po celotni dolžini
ceste, tako da bi se zagotovila večja varnost ne motoriziranim udeležencem v prometu. V
večjem delu ceste potekajo komunalni vodi (vodovod), v zgornji Družinski vasi tudi kanalizacija.
Pri projektiranju ceste je potrebno upoštevati vse obstoječe in predvidene komunalne vode. Ob
omenjeni cesti se nahajajo tri avtobusne postaje (zgornja Družinska vas, Sela in Bela Cerkev),
ki so bile v letu 2010 obnovljene. Potrebno je urediti tudi lastništvo zemljišč ob predvideni
razširitvi ceste (geodetske odmere, izravnave, odpisi in odkupi). Obnovljena cesta bo širine 5 m,
ob cesti pa se predvidi pločnik širine 1,5 m. Obnovljena cesta bo omogočila večjo varnost vsem
udeležencem v prometu, hkrati pa bo omogočila kvalitetno povezavo vseh treh naselij in
prometno povezavo na ostale dele občine.

OB206-10-0003 - LC Žaloviče - Obrh (LC 295-322)
Ureditev ceste s peš površinami je predvidena na celotni obravnavani trasi (po celotnem
obravnavanem odseku lokalne ceste ter javne poti).
Cesta je široka cca 4,5 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestišču ni rešeno
odvodnjavanje, zato je v slabem stanju. Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi prisotnost
pešcev na vozišču, še posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko število turistov iz
Šmarjeških Toplic.
Glede na obstoječe razmere ob upoštevanju obstoječe širine vozišča (4,50 m) in delno urejenih
križišč ter priključkov, brez površin za pešce, prehodov za pešce ter javne razsvetljave
prometna varnost močno zmanjšana. Izboljšanje prometne varnosti je možno doseči le z
ustrezno ureditvijo cestne in spremljajoče komunalne infrastrukture, ki se bo izvajala fazno.
V okviru projektne dokumentacije je potrebno urediti:
•

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

•

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

•

cestne priključke,

•

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

•

kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda,

•

obstoječi vodovod (zaščita),

•

javno razsvetljavo vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste (izgradnja).

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB206-09-0004 - Avtobusna postajališča
Vsako leto je predviden nakup avtobusne postaje (po potrebi) in obnova starih avtobusnih
postajališč.
OB206-10-0008 – Javna razsvetljava
V rebalansu proračuna za leto 2013 smo predvideli sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v
Beli Cerkvi. Prav tako smo planirali sredstva za ureditev javne razsvetljave v vasi Dol pri
Šmarjeti (nadaljevanje v letu 2014).
OB206-11-0009 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave
Občina je skupaj s petimi občinami sklenila konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta
Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. Vodilni partner in vodja konzorcija v projektu
je Občina Vrhnika. Projekt se je pričel izvajati v letu 2012 in se bo končal v letu 2013. Pri tem so
občine sodelovale na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB206-08-0009 - Investicija obvoznica Šmarjeta
Med občino, Ministrstvom za promet in izvajalcem je sklenjena pogodba o izgradnji krožišča na
regionalni cesti R3-667/1385 Zbure-Mačkovec. Investicija (krožišče) se zaradi slabih
vremenskih razmer v mesecu decembru 2012, zaključuje v letu 2013.
OB206-08-0011 - Investicija cesta ŠT- Šmarjeta (HP,JR)
Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce ter
dvosmerne kolesarske poti.

Občina je v postopku pridobivanja potrebnih zemljišč. Plačani delež namesto Direkcije
Republike Slovenije za ceste bo priznan vložek občine v realizacijo projekta v fazi gradnje
(aneks številka 1, 12.10.2011).
OB206-08-0054 – Komunalna infrastruktura Spodnja Družinska vas
Skozi Dolenje Kronovo in spodnji del naselja Družinska vas se zgradi povezovalni kanal. Nanj
se priključijo ostali manjši kanali in objekti, ki so v neposredni bližini. Kanal se zaključi na robu
spodnjega dela naselja Družinske vasi, kjer je predvideno črpališče in nato povezava do
centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah. Del naselja Dolenje Kronovo, ki je nižje od
povezovalnega voda, se opremi z javno kanalizacijo in se preko črpališča in tlačnega voda
poveže na omenjen kanal. Naselje Bela Cerkev se opremi z gravitacijskim fekalnim kanalom in
se postavi črpališče, ki preko tlačnega voda prečrpa odpadno vodo do črpališča, ki je lociran na
robu Družinske vasi.
V proračunu imamo planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo
hodnika za pešce, javne razsvetljave, kolesarske poti in obnovo ceste skozi Družinsko vas.
Obnova ceste in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na
obravnavanem odseku je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce pa ni. Hkrati
pa bi obnovili tudi potrebni vodovod in zgradili kanalizacijsko omrežje. Ker gre za državno cesto,
je potrebno vse projekte uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije, v skladu z njimi načrtovati
izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB206-10-0010 - Tematska pot Vir življenjske energije
Občina Šmarješke Toplice želi urediti izletniške točke po občini in tako razširiti turistično
ponudbo ter ponuditi prebivalcem kvalitetne izletniške pešpoti in kolesarske poti.
Projekt Tematska pot-vir življenjske energije zajema ureditev naslednjih točk:
•

vhod v Šmarješke Toplice-parkovna ureditev od čistilne naprave naprej,

•

vodnjak zg. Šmarješke Toplice,

•

razvaline gradu Klevevž (okolica),

•

Bričevka-urejanje studenca,

•

Zdravci-postavitev opazovalnic, urejanje ploščadi,

•

Šmarjeta-vrbe,

•

Bela Cerkev (lapidarij),

•

Vinica (urbana oprema pri cerkvi in ureditev gospodarskega poslopja v neposredni bližini;
muzej na prostem),

•

Dolenje Kronovo (urbana ureditev pri cerkvi).

Terminski načrt izvedbe je leto 2014-2015 (sprememba pri rebalansu I za leto 2013).
Skupna vrednost naložbe z DDV predstavlja višino 278.791 € (tekoče cene). Vrednost
upravičenih stroškov je 301.147,83 € (gradbena dela, priprava idejnega projekta, priprava vloge
na razpis); vrednost neupravičenih stroškov je 77.643,46 € (DDV, nepredvidena dela). K ureditvi
točko bomo pristopili, ko bomo uspeli pridobili sredstva državnega proračuna.
OB206-11-0003 – Turistična infrastruktura
Sredstva bomo namenili za pripravo dokumentacije in postavitev turistične signalizacije. V planu
je izdelava elaborata za usmerjevalno signalizacijo (z uskladitvijo DRSC-ja), v kateri so kulturni
spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekti in
naprave znotraj območja znamenitosti ali naselja. V predlog rebalansa smo umestili tudi
izdelavo in postavitev turistične signalizacije na regionalni in lokalni cesti (lamele).

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB206-08-0015 – Infrastruktura JP CeROD
Največji doprinos k nacionalnim ciljem bo imela izgradnja naprave za mehansko biološko
obdelavo odpadkov (v nadaljevanju MBO) v Leskovcu, ki bo zagotavljala:
•
•
•
•

povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
zagotavljanje regionalne strategije o ravnanju z odpadki ter zmanjšanje količin
odpadkov,
zmanjšanje vseh odloženih odpadkov in še posebej zmanjšanje količin odloženih
biološko razgradljivih odpadkov na najmanjšo možno mero in
z obdelavo odpadkov v obratu za MBO odpadkov podaljšanje obratovanja novega
Odlagališča Leskovec.

Z realizacijo celotnega projekta bo možno na enem mestu odpadke sortirati, jih biološko
obdelati, njihov preostanek pa varno odložiti na sodobnem regijskem odlagališču odpadkov. Cilji
obravnavane investicije CeROD II v obrat MBO so v celoti usklajeni z nacionalnim programom,
nacionalno strategijo, zakonodajo in predpisi, z navodili, s smernicami in direktivami EU ter
sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Slovenije na področju ravnanja z odpadki in varovanja
okolja.
OB206-09-0018 - Zbirno reciklažni center
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001, z dne 23.3.2001) predpisuje, da je potrebno v
okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastike,
odpadkov iz kovin, lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob ter drugih kosovnih odpadkov.
Na območju vsake občine je treba urediti najmanj en zbirni center (glede na število prebivalcev).
OB206-08-0013 – CeRod II
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.
Celotna proračunska postavka predstavlja tudi zadržek po pogodbi za leto 2012.
V primeru podpisa pogodbe o sofinanciranju (sredstva Kohezijskega sklada), bo znesek za
občino manjši.
OB206-08-0014 – Nakup posod za odpadke in posod za zbirni center
V proračunu so vsako leto predvidena sredstva za nakup posod za zbiranje odpadkov.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB206-08-0052 – Kanalizacija Brezovica-Strelac, vodovod Strelac
Projekt kanalizacijski sistemi Strelac - del Brezovice je vključen v načrt razvojnih programov.
Vrednost investicije je ocenjena na 516.418 €
Občina se je prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.
OB206-08-0053 - Kanalizacijski sistemi Dolenje Kronovo
V naselju Dolenje Kronovo in spodnjem delu naselja Družinska vas se zgradi javni kanalizacijski
sistem s povezovalnim kanalom. Nanj se priključijo ostali manjši kanali in objekti, ki so v
neposredni bližini. Kanal se zaključi na robu spodnjega dela naselja Družinske, kjer je
predvideno črpališče in nato povezava do centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah. Del
naselja Dolenje Kronovo, ki je nižje od povezovalnega voda, se opremi z javno kanalizacijo in
se preko črpališča in tlačnega voda poveže na omenjen kanal.
Naselje Bela Cerkev in območje med avtocesto in reko Krko v Občini Šmarješke Toplice, ki
zajema naselji Dolenje Kronovo in del naselja Družinska vas nima urejenega odvajanja
komunalne odpadne vode. Objekti imajo pretočne greznice in prelive speljane v ponikalnice,

obcestne jame in neposredno v reko Krko. Tako se v deževjih odpadna voda spira v reko Krko.
Območje je še posebej občutljivo zaradi neposredne bližine reke Krke.
OB206-08-0055 - Kanalizacijski sistemi Vinica pri Šmarjeti
Skozi naselje je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja
združita v enega in se zaključita z malo čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo manjši
kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo. Ocena
investicije (projekt, primarni vodi, sekundarni vodi, rastlinska čistilna naprava) znaša 552.992 €.
Aglomeracija Vinica se nahaja v severovzhodnem delu občine Šmarješke Toplice in zajema
naselje Vinica pri Šmarjeti. Naselje nima urejenega odvodnjavanja komunalne odpadne vode.
Stanovanjski objekti imajo pretočne greznice, ki so v veliki količini povezane z gnojniščnimi
jamami. Od tam pa odpadna voda ponika v zeljo in onesnažuje podtalnico.
OB206-08-0062 - Kanalizacijski sistemi Šmarjeta - Orešje
Projekt kanalizacijski sistemi Šmarjeta - Orešje je vključen v načrt razvojnih programov.
Vrednost projekta in investicije znaša 700.000 €.
OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure
Projekt kanalizacijski sistemi v Zburah je vključen v načrt razvojnih programov. Vrednost
projekta in investicije znaša 780.000 €.
OB206-09-0014 - Kanalizacijski sistemi Žaloviče
Projekt kanalizacijski sistemi Žaloviče je vključen v načrt razvojnih programov. Za izdelavo
projekta je namenjenih 16.000 €. Sama izgradnja pa je predvidena po letu 2015.
OB206-09-0015 - Kanalizacijski sistemi Gorenja vas
Izgradnja kanalizacijskega sistema Gorenja vas je vključena v načrt razvojnih programov (v letu
2015 in 2016). Za investicijo so predvidena sredstva v višini 882.000 €.
OB206-09-0016 - Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev
Izgradnja kanalizacijskega sistema Bela Cerkev je vključena v načrt razvojnih programov. Za
investicijo so predvidena sredstva v višini 676.810 €.
OB206-09-0017 - Kanalizacijski sistemi Šmarješke Toplice (stari del)
Izgradnja kanalizacijskega sistema Šmarješke Toplice (stari del) je vključena v načrt razvojnih
programov. Za investicijo so predvidena sredstva v višini 580.871 €.
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 bo obravnavan na seji občinskega sveta, bodo fizične osebe upravičene do subvencij.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB206-08-0018 - Prostorski dokumenti občine
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, je potrebno po sprejemu občinskega
prostorskega načrta, sprejeti nove podlage za odmero komunalnega prispevka (odlok).
OB206-08-0017 – Izdelava OPPN
Po sprejemu občinskega prostorskega načrta je v planu izdelava občinskih podrobnih
prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN). V letu 2013 bomo pristopili k izdelavi OPPN za
Šmarješke Toplice in turistično storitveno gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem.

16039001 - Oskrba z vodo
OB206-08-0020 - Regijski vodovod Dolenjska -Hidravlične izboljšave
Namen in cilj:
•

•
•

povezati na enoten sistem, v Regionalni vodovod, oskrbo s pitno vodo šest dolenjskih
občin in s tem zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezno pitne vode vse
prebivalcem na obravnavanem območju (izgradnja vodarne za čiščenje pitne vode na
izviru Jezero),
s povezovanjem v regionalni vodovod zagotoviti zanesljivo in varno preskrbo s pitno
vodo vsem prebivalcem v vseh razmerah,
hidravlično uravnotežiti in dograditi magistralno in primarno omrežje ter zmanjšati vodne
izgube na minimum (pridobitev evropskih in državnih sredstev).

Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin,
ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in
primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v
Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas
(prostornina 200 m3).
OB206-08-0022 – Subvencije – komunalna infrastruktura
S prenosom komunalne javne infrastrukture (ukinitev sredstev v upravljanju) smo dolžni
poskrbeti za plačilo subvencij na področju vodooskrbe in kanala. V letu 2013 bomo v ta namen
planirali sredstva v višini 191.425 €.
OB206-08-0024 - Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske
razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovanih con.
Rešitev za obstoječe stanje:
•

visoka cona predstavlja vodovodno omrežje v skupni dolžini 3900 m,

•

črpališče,

•

vodohran - 100 m3 (ali črpališče s frekvenčnim uravnavanjem pretoka vode v omrežju.

Na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja bo lahko Občina Šmarješke Toplice aktivno
pristopila k iskanju finančnih virov za izvedbo investicije.
Občina se je prijavila na 6. Javni razpis Regionalnih razvojnih projektov. Sofinancira se do 85%
upravičenih stroškov (brez arheologije). Odobrenih je 718.786 € nepovratnih sredstev.
Bruto investicija predstavlja višino 1.507.000 € (z DDV) in je uvrščena v načrt razvojnih
projektov za leti 2013 in 2014. V investicijo je vključena izdelava projektne dokumentacije,
pridobivanje služnosti, gradbenega dovoljenja, arheološke storitve, nadzor in sama izgradnja.
OB206-08-0058 - Vodovod Šmarješke Toplice (stari del)
Obstoječe omrežje je dotrajano, pod dimenzionirano, ne zagotavlja požarne varnosti in kot tako
potrebno celovite obnove. V naslednjem obdobju je načrtovana izgradnja kanalizacije, ki
sovpada s potekom vodovoda, zato je smotrno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. V NRP imamo
za omenjeno investicijo planirana sredstva za projekt (30.000 €) ter za samo izgradnjo v letu
198.000 €.
OB206-08-0059 – Vodovod Bela Cerkev
V načrtu razvojnih programov imamo na projektu OB206-08-0059 namenjena sredstva za
vodovod Bela Cerkev.

OB206-08-0060 – Hidravlične izboljšave Vinica - Orešje
Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov občine. V proračunu za leto 2013 pa imamo
namenjena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (ureditev navezave od vodohrana
Orešje do naselja Vinica in ostalih objektov na tej trasi).
OB206-09-0009 - Vodovod Vinji Vrh (visoka cona)
Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske
razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovalnih con.
Investicija je v načrtu razvojnih programov načrtovana v višini 1.173.700 €. Potrebno bo narediti
predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo kulturne dediščine). V letu 2013 bomo
(skupaj z Občino Škocjan) pristopili k izdelavi idejne zasnove za omenjeno območje in bo poleg
predpisane vsebine za idejno zasnovo vsebovala tudi projektne pogoje pristojnih
soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo, oceno stroškov gradnje, pregledno situacijo s
prikazom posameznih varovanih območij.
OB206-09-0010 - Vodovod Šmarjeta - Orešje
Za investicijo vodovod Šmarjeta - Orešje je v načrtu razvojnih programov, po letu 2016
predvidena izvedba v višini 108.000 €.
OB206-11-0007 – Obnova vodovoda Grič pri Klevevžu
V načrtu razvojnih programov je predvidena izdelava projekta za vodovod, sama izvedba pa je
načrtovana v letu 2014 in dalje. Sama izvedba je ocenjena na višini 355.000 €.
OB206-10-0011 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
V proračun smo vključili obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zaradi dotrajanosti
na posameznih odsekih vodovodnega omrežja (tudi intervencije).
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB206-08-0025 – Urejanje pokopališč (Bela Cerkev, Slape, Šmarjeta)
Investicijsko urejanje - obnova pokopališč glede na potrebe in plan.
OB206-08-0047 – Investicija pokopališče Bela Cerkev
Investicijsko urejanje - obnova pokopališč glede na potrebe in plan.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti
OB206-09-0008 - Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
Začetek priprave dokumentov za ureditev poslovno storitvene cone Dolenje Kronovo.
Občina Šmarješke Toplice je skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju pripravila občinski
prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), s katerim bo določila vizijo in strategijo razvoja nove
občine ter prostorsko izvedbene pogoje za nove posege v prostor za celotno območje občine.
V Kronovem, v neposredni bližini avtocestnega priključka Kronovo so dane naravne možnosti
za izgradnjo turistično storitvene gospodarske cone, v sklopu katere bi občina lahko uredila
zbirno reciklažni center, parkirišče za tovorna vozila, počivališče za avtodome, hkrati pa bi
ostalo tudi dovolj površin za ostale turistične in storitvene gospodarske dejavnosti (servisni
center, klinika za male živali, turistične nastanitvene kapacitete). Predvideva se pridobitev
potrebnih zemljišč (9.110 €).
16069002 - Nakup zemljišč
OB206-08-0026 - Nakup zemljišč
Za nakup zemljišč ima Občina Šmarješke Toplice v načrtu razvojnih programov za leto 2013
predvidena sredstva v višini 23.257 € (posamični program nakupa, ki bo obravnavan na seji
občinskega sveta).

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB206-08-0042 - Obnova kulturne dediščine
Namen in cilj
Vsako leto v načrtu razvojnih programov namenimo sredstva za obnovo kulturne dediščine
(pomoč pri obnovi, rekonstrukciji cerkve, kapelice). V letu 2013 bo občina namenila sredstva v
višini 18.879 € (pogodbena obveznost iz leta 2012, razpis za leto 2013).
18059001 – Programi športa
OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov
Občina ima v načrtu razvojnih programov planirana sredstva, ki jih bo namenila za obnovo in
vzdrževanje športnih objektov. V letu 2013 bo pristopila k ureditvi športnega igrišča Vinica pri
Šmarjeti (izdelava projekta, legalizacija objekta, ograja okoli igrišča, zamenjava dotrajanih mrež,
obnova travnatega igrišča).
19029001 - Vrtci
OB206-09-0011 – Vrtec Šmarjeta (rekonstrukcija in nova gradnja)
V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za zidavo novega vrtca pri osnovni
šoli (šest novih oddelkov).
19039001 - Osnovno šolstvo
OB206-08-0021 – Energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta
Občina se je prijavila na razpis Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Cilj investicije je zmanjšati stroške
energetske oskrbe objekta, izboljšati bivalno ugodje za učence in zaposlene ter zmanjšati rabo
fosilnih goriv (znižanje stroškov ogrevanja). Investicija bo zajemala gradbena dela na ovoju
zgradbe, izolacijo stropa proti neogrevanem delu, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo
fasade (dodatna izolacija).
OB206-08-0030 - Investicija v osnovni šoli
V proračunu imamo sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije dozidave in
nadzidave Osnovne šole Šmarjeta, zidave novega vrtca in zunanje ureditve celotnega
kompleksa (zadržek po pogodbi). Predmet izdelave je idejni projekt, projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter projekt za izvedbo.
Obseg dokumentacije: projekt zajema študijo o izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo, bo izračun gradbene fizike objektov po novem Pravilniku o učinkoviti rabi energije v
stavbah. Projekt zunanje ureditve obsega neposredno okolico objektov, novo (prenovljeno)
zunanje igrišče vrtca, novo šolsko dvorišče, parkirišče vrtca in novo prometno ureditev za
avtobus s parkirišče za potrebe šole. Prav tako projekt vsebuje študijo požarne varnosti za
celotno šolo, kot to zahteva tehnična smernica in Pravilnik o požarni varnosti.
OB206-09-0005 – Osnovna šola Šmarjeta (rekonstrukcija, dozidava)
Osnovna šola Šmarjeta je bila pred leti nadgrajena zaradi potreb novih učilnic, v bodoče pa se
predvideva nadzidati še severno zahodni trakt, kjer se bo pridobilo še nekaj upravnih prostorov
in dodatne učilnice. Osnovna šola Šmarjeta je po horizontalnih in vertikalnih gabaritih členjen
objekt. Del stavbe je dvoetažen, del je samo pritličen, del objekta pa je podkleten. Severno
zahodni del šole je pritličen s poševno stropno konstrukcijo. Objekt je priključen na vso
razpoložljivo infrastrukturo (vodovod, elektroenergetsko omrežje).
V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za rekonstrukcijo in dozidavo
osnovne šole.

4. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
ZA LETO 2013
Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upoštevaje 80.
člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja (Priloga VII). Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je
namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega
stvarnega in finančnega premoženja države oziroma občine, če presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic
dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo
naložbe. Podlaga za pripravo programa prodaje kapitalskih naložb so določbe 80. č člena ZJF. Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega
premoženja predlaga občinskemu svetu župan. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah. Program
prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okviren seznam naložb, namenjen prodaji z navedbo odstotnega deleža v lasti občine in odstotnega deleža,
predvidenega za prodajo v posameznem proračunskem letu ter navedbo skupnega zneska, ki ga bo predvidoma mogoče iztržiti s prodajo kapitalskih deležev.

Zap.št.

Podkonto

Lokacija

Predmet prodaje

Površina
v m2

Parcelna
št.

Lastnik

Planirani
znesek v
EUR

Predlog

Opomba –
obrazložitev

prihodkov
1.

722100

Draga

neuporabljena
javna pot

1060

2954/2,
2971/1,
k.o. Bela
Cerkev

Občina
Šmarješke
Toplice

24.380,00

Občinski
svet

3710043/2009

2.

722000

Brezovica

njiva

3500

735, k.o.
Žaloviče

Občina
Šmarješke
Toplice

17.500,00

Občinski
svet

4780009/2013

3.

722100

Dolenje
Kronovo

del ceste

230

del 1406/1,
k.o.
Družinska
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

2.300,00

Občinski
svet

4780008/2013

4.

722100

Brezovica

del ceste

359

1534/5,
1534/6.
k.o.
Žaloviče

Občina
Šmarješke
Toplice

3.590,00

Občinski
svet

4780015/2012

722100

Šmarjeta

del ceste

1000

del
1887/10,
k.o. Gor.
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

23.000,00

Občinski
svet

47800…/2012

5.

Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) priložiti tudi program
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna. Prodaja posamičnega
premoženja se izvede na osnovi posamičnega programa prodaje, ki se potrjuje na seji občinskega sveta.
V letu 2013 Občina Šmarješke Toplice planira prodajo nepremičnega premoženja v skupni višini 70.770 € (konto 722).

5. LETNI PROGRAM NAJEMA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA
LETO 2013
Zap.

Podkonto

Lokacija

Predmet najema

Površina v
m2

Parcelna
št.

Lastnik

Planirani
znesek v €

Predlog

Opomba

št.

prihodkov

1.

710301

Šmarjeta 66,
8220
Šmarješke
Toplice

poslovni prostor

52,83

1919/3,
k.o. 1466
Gorenja
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

5.173,00

Občinski
svet

Medicinski
center Krka
d.o.o., Novo
mesto

2.

710302

Šmarješke
Toplice 35,
8220
Šmarješke
Toplice

stanovanje

97,86

1210, k.o.
1461
Žaloviče

Občina
Šmarješke
Toplice

1.675,00

Občinski
svet

Radovanović
Milka,
Šmarješke
Toplice 35

3.

710304

Občina
Šmarješke
Toplice

druge najemnine

/

Kataster
GJI

Občina
Šmarješke
Toplice

208.063

Občinski
svet

Komunalna
infrastruktur:
Komunala
Novo mesto.
CeROD Novo
mesto

4.

710301

Šmarjeta 66,
8220
Šmarješke
Toplice

poslovni prostor

70,10

1919/3,
k.o.
Gorenja
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

6.729,60

Občinski
svet

Najemnik
Dolenjske
lekarne,
Kandijska
cesta 1, 8000
Novo mesto

5.

710305

Dolenje
Kronovo

zemljišče –
zakup

1675

Del 99/1,
k.o.
Družinska
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

9,74

Občinski
svet

Zakupnik Alojz
Vrščaj,
Dolenje
Kronovo 18,
8220
Šmarješke
Toplice

6.

710301

Šmarjeta 66,
8220
Šmarješke
Toplice

poslovni prostor

23,75

1919/3,
k.o. 1466
Gorenja
vas

Občina
Šmarješke
Toplice

570,00

Občinski
svet

Telekom
Slovenija d.d.,
Ljubljana

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega
premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno
premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi
občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za druge namene. Ravnanje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje) s stvarnim
premoženjem občin ureja ZSPDSLS, ki se uporablja od 17.11.2010 dalje. Na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZSPDSLS občinski svet na predlog župana
sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Občinski svet lahko odloči, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme
župan. Na podlagi petega odstavka 13. člena ZSPDSLS občinski svet na predlog župana sprejema tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem. Občinski svet
lahko odloči, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejem župan. Vsebina in postopek sprejema načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrta
ravnanja s premičnim premoženjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Na podlagi
petega odstavka 11. člena oziroma šestega odstavka 13. člena ZSPDSLS se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma načrt ravnanja s premičnim
premoženjem predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

6. LETNI PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA
LETO 2013
Zap.
št.

Podkonto

Lokacija

Predmet
nakupa

Površin
a v m2

Parcelna št.

Lastnik

1.

16027/420600

Draga

travnik

2770

2580/5, 2580/6,
2580/7, 2580/8,
k.o. Bela Cerkev

Jordan
Ivan

2.

16027/420600

Šmarjeta

cesta

118

2497/13, k.o.
Gorenja vas

3.

16027/420600

Gradenje

cesta

78

4.

16027/420600

Šmarjeta

njiva

5.

16042/420600

Dolenje
Kronovo

6.

16027/420600

Šmarjeta

odhodkov

Planirani
znesek v
€

Predlog

Opomba

5.540,00

Občinski
svet

3710043/2009

Primc
Miroslav

507,40

Občinski
svet

3530044/2009

937/1, 933/1,
k.o. Družinska
vas

Drago
Simončič

335,12

Občinski
svet

4780017/2010

735

1940/4, k.o.
Gorenja vas

Grupa
Plastoform
d.o.o.

3.675,00

Občinski
svet

4780009/2013

njiva

911

301/2, k.o.
Družinska vas

Zorko
Gregor

9.110,00

Občinski
svet

4780008/2013

Cesta,
travnik

1073,
nerazdel
na
polovica
znaša
536,5

1918/2, 1918/5,
k.o. Gorenja
vas, delež 1/2

Ilovar
Andrej

13.200,00

Občinski
svet

4930002/2012

Opomba: Posamične nabave se izvedejo na osnovi posamičnega programa nabave v katerem se določi vrednost.
Opomba: odškodnine za odkupe za cestno infrastrukturo kot sta projekta Komunalna infrastruktura v spodnji Družinski vasi in Rekonstrukcija regionalne cesta
Šmarješke Toplice – Šmarjeta, nista zajeta v letnem programu ker gre za izplačilo odškodnin (pogodbe namesto razlastitve).

7. NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013
Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom Zakonom o javnih financah zajema osnovno
sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo
osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun
nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njej so
prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe
posrednih uporabnikov.
Načrt nabav in gradenj je povezan z načrtom razvojnih programov. V načrt nabav in gradenj so
lahko uvrščene le tiste investicijske nabave in gradnje, ki so uvrščene tudi v načrt razvojnih
programov.
Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za normalno delovanje neposrednih
uporabnikov. V načrtu se izkažejo:
•

oprema,

•

druga osnovna sredstva,

•

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,

•

investicijsko vzdrževanje in obnove,

•

nematerialno premoženje,

•

zemljišča in naravna bogastva, študije.

Načrt je predložen občinskemu svetu kot del obrazložitve predloga proračuna. Prikazuje stroške
za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero
se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov.
Oprema
Nakup pisarniškega pohištva
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

20.000 €
1.500 €
900 €

Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

9.000 €

Nakup druge opreme in napeljav

2.084 €

Nakup drugih osnovnih sredstev

30.000 €

Nakup licenčne programske opreme
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

5.988 €
500 €

Novogradnje, rekonstrukcije
Novogradnje

404.995 €

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnove

74.005 €
335.000 €

Nakup zemljišč
Nakup zemljišč

32.367 €

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
Študije, nadzor, inženiring, projekti

345.720 €

Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim osebam

38.059 €

Investicijski
uporabnikom

11.487 €

transferi

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Strokovne službe

proračunskim

mag. Bernardka Krnc
županja
Občina Šmarješke Toplice

