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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 4.822.082 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 4.316.829 €
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki za leto 2018 pripadajo Občini Šentjernej v
višini 4.316.829,00€, kar predstavlja izračunano primerno porabo občine. Pri izračunu primerne porabe občin,
dohodnine in finančne izravnave je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551€. V strukturi celotnega
proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež in sicer kar 56,50%.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 413.393 €
Davki na premoženje za leto 2018 so ocenjeni v višini 413.393,00€, kar pomeni 5,41% glede na celotno višino
prihodkov. Davke na premoženje delimo na davke na nepremičnine, davke na premičnine in na dediščine ter darila,
davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki
obsegajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in od fizičnih oseb in davki od premoženja od
stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 89.860 €
Domači davki na blago in storitev so za leto 2018 načrtovani v višini 89.860,00€. V strukturi celotnih prihodkov
proračuna znaša njihov delež 1,18%.
Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so načrtovani v višini
1.000,00€.
V okviru domačih davkov na blago in storitve so zajeti drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 88.860,00€.
V sklopu slednjih so izkazani:
o

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 80.000€,

o

turistična taksa v znesku 240€,

o

občinske takse od fizičnih in pravnih oseb v skupni višini 820€ in

o

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 7.800€.

706 - Drugi davki in prispevki
Vrednost: 2.000 €
Drugih davkov smo planirali med prihodki v višini 2.000€, kar predstavlja 0,03% vseh prihodkov. Drugi davki
predstavljajo odložene davke in prispevke, ki jih ni možno uvrstiti v posamezno kategorijo davkov.
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.106.555 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 432.755 €
V okviru te vrste prihodkov so viri naslednji: udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
in prihodki od obresti. Skupni obseg predvidenih prihodkov znaša 432.755,00€ oz. 5,66% vseh prihodkov.
Prihodki od udeležbe na dobičku predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki pri podjetju Komunala Novo mesto
d.o.o. v planirani višini 80.000,00€.
Prihodke iz naslova obresti sestavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled, od vezanih depozitov iz namenskih
sredstev ter drugih prihodkov od obresti, ki jih za leto 2018 planiramo v višini 495,00€.
Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov v letu 2018 pa predstavljajo prihodki od premoženja v višini
352.260,00€, kamor sodijo:
o

710300 - prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so planirani v višini 110€,

o

710301 - prihodki od najemnin za poslovne prostore (UE Novo mesto, KCPT, telovadnica OŠŠ, Trubarjeva
cesta 5, TGB 8) v skupni višini 45.600€,

o

710302 - prihodki od najemnin za stanovanja (TGB 8) v višini 600€,

o

710303 - prihodki od najemnin za opremo v planirani višini 1.800€,

o

710304 - prihodki od drugih najemnin (Komunala - GJS projekti, GJS oprema in GJS gradbeni objekti,
prihodki od najemnin CeROD in prihodki od najemnine za kanalizacijo) v skupni višini 283.000,00€,

o

710306 - prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 8.000,00€ in

o

710311 - prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v znesku 13.150,00€.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 8.000 €
Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2018 upoštevana ocena na podlagi
realizacije preteklega leta, in sicer načrtujemo prihodke v višini 8.000€ (0,10% celotnih prihodkov) za ta namen.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 15.800 €
Globe in denarne kazni zajemajo prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem
delu pripada občini ter globe za prekrške ter povprečnine oz. sodne takse na podlagi zakona o prekrških. Za leto 2018
planiramo prihodke iz tega naslova v višini 15.800,00€.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 5.000 €
V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave. Planirana višina teh
prihodkov za leto 2018 je 5.000€, in sicer na podlagi realizacije preteklega leta in pričakovane višine v letu 2018
ter vključuje prihodke od objavljenih oglasov, reklam...v Šentjernejskem glasilu.
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714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 645.000 €
Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 645.000,00€ in so sestavljeni iz naslednjih virov:
o

prihodki od komunalnega prispevka kot plačila za minula vlaganja zaradi novogradenj fizičnih in pravnih
oseb in plačila že zapadlih obveznosti od komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo,

o

prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106 - plačilo
uporabnikov pomoči na domu),

o

prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (714107) kot
soudeležba uporabnikov oz. občanov v določenih občinskih investicijah,

o

podkonto 714100 - drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo:
- odškodnino za razvrednotenje okolja,
- plačila storitev čiščenja in odvajanje odpadnih voda,
- povračilo bodočega koncesionarja za vlaganje v dokumentacijo in izgradnjo plinifikacijskega omrežja in
- prihodki od najemnine za izgrajeno kanalizacijo in
- sredstva drugih izrednih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 35.334 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 35.334 €
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2018 načrtovani v višini 35.333,65€, in sicer od
prodaje kmetijskih zemljišč v višini 21.029,75€ in od prodaje stavbnih zemljišč v višini 14.303,90€.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 15.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 15.000 €
Prejete donacije iz domačih virov so za leto 2018 načrtovane v višini 15.000€ in predstavljajo nepovratna sredstva, ki
jih občani ali pa delovne organizacije nepovratno namenijo za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku
Jernejevo in za prireditev ob 1. maju na Javorovici ter tudi za potrebe izgradnje vrtca. Donacije predstavljajo 0,20%
prihodkov med vsemi planiranimi prihodki občine za leto 2018.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 1.660.787 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 1.500.650 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo del prihodkov, ki jih Občina Šentjernej pridobi
za tekočo in investicijsko porabo iz državnega proračuna. Za leto 2018 so ti prihodki planirani v višini 1.500.650,00€.
Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 19,64%.
Delitev je naslednja:
o

740001 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: to so sredstva v skupni višini 212.050,00€,
ki so planirana za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks v višini 14.000,00€, sredstva
na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1 za občinsko investicijo v višini 169.790,00€ in 28.260€ za projekt
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske;

o

740004 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v planirani višini 28.000€, kamor
sodijo sredstva za materialne stroške MIR (50% povračilo), vzdrževanje gozdnih cest in prejeta sredstva iz
državnega proračuna za subvencijo tržne najemnine in družinskega pomočnika;

o

740100 - prejeta sredstva iz občin, ki sofinancirajo skupno občinsko upravo - MIR, v deležu 56%, kar je
planirano glede na višino odhodkov v višini 60.000€;

o

740200 - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo so planirana v višini 10.000€
(kot povračilo sredstev za bolniška nadomestila zaposlenih) in

o

740301 - prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije načrtujemo prejeti v proračun v letu 2018 v višini
1.190.600,00€. Gre za dodeljene pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, za prijavljeni investiciji Vrtec Šentjernej 1 in 2.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
Vrednost: 160.137 €
Za leto 2018 so sredstva iz državnega proračuna iz kohezijskih skladov načrtovana v višini 160.137,00€ za
sofinanciranje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 2.158.623 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 422.609 €
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018 znašajo 422.608,97€. Delež sredstev za plače v proračunu
za leto 2018 znaša 4,50%.
Odhodki vključujejo sredstva za osnovne plače zaposlenih v občinski upravi in v MIR, nato dodatek na delovno dobo,
regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter planirane jubilejne nagrade za zaposlene.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 62.938 €
Prispevki delodajalca v proračunu predstavljajo 0,67% in so v letu 2018 planirani v višini 62.937,67€. Obračunani so
v skladu z veljavnimi predpisi.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.574.163 €
Izdatki za blago in storitve so v proračunu za leto 2018 planirani v skupni višini 1.574.163,28. Največji delež izdatkov
za blago in storitve predstavljajo stroški energije, vode, komunalne storitve in stroški tekočega vzdrževanja
(vzdrževanje objektov in opreme, letno in zimsko vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest ter javnih poti).
Med izdatke za blago in storitve vključujemo:
o

pisarniški material in storitve (čistilni material, storitve varovanja, tiskarske storitve, računalniške storitve,
revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana in storitve menz in restavracij, stroški
oglaševanja in objav ter drugi splošni material in storitve) v višini 131.831€,

o

posebni material in storitve (izdatki za službeno obleko, zdravniški pregledi zaposlenih, protokolarna darila,
organizacije proslav in podobne storitve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve ter drugi posebni material
in storitve) v višini 88.400€,

o

energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (stroški ogrevanja, porabe električne energije, vode in
komunalnih storitev, poštnina, odvoz smeti in stroški telefonov) v skupni vrednosti 588.396,16€,

o

prevozni stroški in storitve (goriva za službena vozila, vzdrževanje in zavarovanje za vozila, pristojbine za
registracijo vozil, stroški nakupa vinjete in drugi prevozni ter transportni stroški) v planirani višini 6.580€,

o

izdatki za službena potovanja v višini 3.430€,

o

izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, cestne infrastrukture, zavarovalne premije, tekoče
vzdrževanje licenčne programske opreme) so načrtovani v proračunu 2018 v višini 503.567€,

o

poslovne najemnine in zakupnine za poslovne objekte, računalniško opremo, komunikacijsko opremo
in licenčnine) so planirane v vrednosti 77.749,68€ in

o

drugi operativni odhodki v višini 174.209,44€ (stroški konferenc, seminarjev, študentsko delo, strokovne
izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, sejnine in pripadajoča povračila stroškov,
članarine, bančne storitve, stroški davčnih postopkov, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, pravne
storitve).
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403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 48.913 €
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetega dolgoročnega posojila za izvrševanje proračuna. V
letu 2018 je za obresti predvideno 48.913,10€, kar predstavlja 0,52% vseh odhodkov.

409 - Rezerve
Vrednost: 50.000 €
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv:
o

splošno proračunsko rezervacijo in

o

rezervo za naravne nesreče.

Skupno je za rezerve predvideno 50.000€.
Splošna proračunska rezervacija je določena v višini 30.000€ in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno
izvrševanje proračuna v primeru nepredvidenih nalog.
Rezerva za naravne nesreče je po zakonu lahko oblikovana do višine 1,5% predvidenih proračunskih prihodkov in
znaša za leto 2018 20.000€.
V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 0,53%.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 2.265.483 €

410 - Subvencije
Vrednost: 86.500 €
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za
področja malega gospodarstva, javnih del in kmetijstva.
Za subvencije v proračunu za leto 2018 predvidevamo 86.500€, kar pomeni v strukturi proračuna 0,92%.
Razdelitev je naslednja:
o

410201 - subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikov v višini 10.000€,

o

410211 - sredstva za izvajanje javnih del v JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej višini 23.500€,

o

410214 - sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih v višini 3.000€ in

o

410217 - kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 50.000€.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 1.535.401 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni večini nanašajo na
doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo
razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole. Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta
v leto povečujejo.
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2018 predvidenih 1.535.401,16€. Njihov
delež v proračunu občine znaša 16,37%.
Največji del transferov posameznikom in gospodinjstvom je razporejen za področje družbenih dejavnosti, in sicer za
predšolsko vzgojo, za socialno varstvo in za prevoze šolskih otrok.
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412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 177.467 €
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje
različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa in turizma. Prav tako se v tem sklopu
zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.
V proračunu za leto 2018 za to ekonomsko področje proračuna namenjamo 177.466,77€, kar v deležu predstavlja
1,90% proračuna.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 466.115 €
V to skupino proračunskih odhodkov sodijo:
o

transferi v javne sklade in javne zavode,

o

plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanje osebam brez prejemkov,

o

tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Skupno je za leto 2018 predvideno 465.115,04€ in predstavlja 4,96% vseh odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 4.920.962 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 4.920.962 €
V okviru te podskupine odhodkov so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva
in stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov.
V okviru proračuna investicijski odhodki, ki so planirani v višini 4.920.962,20€. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo
na investicije s področja družbenih dejavnosti (izgradnja vrtca), gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč,
stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja prostora.
Razdelitev po vrstah investicijskih odhodkov je naslednja:
o

nakup opreme (pisarniško pohištvo in oprema, stroške računalniške opreme in telekomunikacijske opreme,
nakup kontejnerjev in opreme za tiskanje) v skupni višini 19.700€,

o

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 4.468.462,71€,

o

investicijsko vzdrževanje in obnove v skupni planirani višini 121.500€,

o

nakup zemljišč v višini 39.230,20€,

o

nakup nematerialnega premoženja (licenčne programske opreme in pridobitev drugih neopredmetenih
osnovnih sredstev) v višini 22.389€ in

o

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (investicijski
nadzor, inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija ter druga plačila storitev in dokumentacije) so za
leto 2018 planirani v višini 249.680,29€.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 33.900 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 33.400 €
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je v proračunu za leto 2018
predvideno 33.400€ sredstev oziroma 0,36% glede na celotni obseg odhodkov.
Od teh sredstev je:
o

3.000€ namenjenih za nujno investicijsko vlaganje v kulturni center,

o

6.000€ za investicijsko vzdrževanje muzeja na prostem v Pleterjih in

o

24.400€ za sofinanciranje gasilskih vozil in zaščitne opreme iz sredstev požarne takse.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 500 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so za leto 2018 planirani v višini 500€, in sicer za potrebe krajevne
knjižnice v višini 500€, kar predstavlja 0,01% celotnih odhodkov.

Stran 15 od 135

B - Račun finančnih terjatev in naložb
75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
Občina Šentjernej v letu 2018 ne načrtuje sredstev v bilanci B – Račun finančnih terjatev in naložb.
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 1.213.194 €

500 - Domače zadolževanje
Na podlagi pridobljenega Soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za potrebe izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in
2, Sklepa občinskega sveta št. 032-249/2017 za izpeljavo vseh aktivnosti za izgradnjo vrtca in Sklepa občinskega
sveta št. 032-257/2017 za najem dolgoročnega kredita v višini 2.300.000€, bo Občina Šentjernej v letu 2017 delno
koristila kreditna sredstva pri poslovni banki v višini 1.200.000€ in delno v letu 2018 v višini 1.100.000€, kar tudi
pomeni domače zadolževanje v letu 2018 za izgradnjo vrtca.
Drugi del dolgoročnega zadolževanja je planiranje koriščenja povratnega dela 23. člena Zakona o financiranju občin,
ki občinam omogoča najem dolgoročnega posojila za investicije. Tovrstni dolgoročni kredit se ne všteva v največji
obseg možnega zadolževanja občin, zanj je odplačilna doba 9 let in ne bo obračunanih obresti. Za leto 2018 je s strani
Ministrstva za finance določen znesek teh povratnih sredstev v višini 113.194€, ki jih občina, glede na vključitev
investicije izgradnje mostu v Mršeči vasi med odhodke proračuna za leto 2018, načrtuje porabiti za ta namen.
Skupaj predstavlja domače zadolževanje v letu 2018 v višini 1.213.194€.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 374.936 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 374.936 €
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil.
V letu 2018 planiramo odplačevanje dolga v skupni višini 374.936€, in sicer naslednje:
o

Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2017 najeli pri poslovni banki z namenom
reprogramiranja (upravljanja) vseh obstoječih kreditov, ki so se združili v en kredit in podaljšali obdobje
odplačevanja do leta 2032. Na kredit so posredno vezane naslednje investicije: Izgradnja prizidka k Osnovni
šoli Šentjernej, Izgradnja večnamenskega objekt v Šentjerneju, Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto,
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas-Šentjernej, Rekonstrukcija LC na Pristavi in
Industrijsko storitvena cona Šentjernej Sever. V letu 2018 je odplačilo glavnic kredita predvideno v višini
240.000€.

o

Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit za izgradnjo Vrtca Šentjernej 1 in 2, ki ga je občina delno najela v
letu 2017 v višini 1.200.000€ in ga načrtuje delno najeti v letu 2018 v višini 1.100.000€. Skupno odplačilo
kredita za izgradnjo vrtca v letu 2018 je planirano v višini 116.000€.

V letu 2018 zapadejo v plačilo tudi obveznosti najetega krediti pri državnem proračunu v letu 2016 na podlagi določil
23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del), ki se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin,
zanj je odplačilna doba 9 let in ne bo obračunanih obresti. Kreditna sredstva je občina uporabila pri poplačilu
obveznosti za projekt Sanacija ceste Šmarje-Pleterje. Višina odplačila tega kredita v letu 2018 je 18.936,22€.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 108.917 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupana).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Šentjernej, Poslovnik o delu Občinskega sveta občine
Šentjernej, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov občine
Šentjernej.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za normalno delovanje
Občinskega sveta Občine Šentjernej, župana, podžupana, za nemoteno delovanje komisij in odborov občinskega sveta
v skladu z veljavno zakonodajo ter za izvedbo lokalnih volitev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem
Vrednost: 108.917 €
Opis glavnega programa
0101 - Politični sistem
Glavni program 0101
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za normalno delovanje
Občinskega sveta Občine Šentjernej, župana, podžupana, za nemoteno delovanje komisij in odborov občinskega sveta
v skladu z veljavno zakonodajo ter za izvedbo lokalnih volitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih telesnih, sprejem
občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih
volitev ter izvrševanje proračuna.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 36.467 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019001 - Dejavnost občinskega sveta:
stroški, ki so povezani z delovanjem svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega
sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih
strank.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage: Ustava Republike Slovenije, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o
funkcionarjih v državnih organih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Občine Šentjernej, Pravilnik
o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Sklep o
financiranju političnih strank, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog in sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Kazalniki so izvedene seje občinskega sveta in
sprejeti izvedbeni dokumenti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih
nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi
organi. Merilo so izvedene seje občinskega sveta in sprejeti izvedbeni dokumenti.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 73.252 €

01001 - Stroški sej občinskega sveta
Vrednost: 21.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana za 10 sej občinskega sveta na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov.

01002 - Stroški odborov in komisij
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom odborov in komisij.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov.

01003 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta. Ocena je, da bo v letu 2018 izvedenih
najmanj 10 rednih sej občinskega sveta in sicer vsak mesec (razen med poletjem), kar je bila praksa tudi v prejšnjih
letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja je proračun preteklega leta.

01004 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 8.467 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih
strankah občina s proračunskimi sredstvi financira politične stranke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina porabe je določena v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih strank v
Občini Šentjernej ter izračunana na podlagi višine primerne porabe občine.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Vrednost: 35.700 €
Opis podprograma
Podprogram 01019002
Izvedba in nadzor volitev in referendumov vsebuje: povrnitev stroškov volilne kampanje svetnikov in župana.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, veljaven zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Občine Šentjernej.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev strokovnih in materialnih pogojev za izvedbo lokalnih volitev. Kazalniki: poravnava vseh obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovita, strokovna izvedba lokalnih volitev v skladu s predpisano zakonodajo.
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1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 73.252 €

01006 - Izvedba občinskih volitev
Vrednost: 35.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 so na proračunski postavki Izvedba občinskih volitev planirana sredstva za povrnitev stroškov strankam,
listam v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev za izvedbo občinskih volitev je določena na podlagi dejanske porabe sredstev za ta namen
v času lokalnih volitev v letu 2014.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 36.750 €
Opis podprograma
01019003 Dejavnost župana in podžupanov: 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).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; Zakon o javnih
uslužbencih; Zakon za uravnoteženje javnih financ; veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov; Poslovnik občinskega sveta
Občine Šentjernej.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela župana in podžupana. Izvajanje ustreznih aktivnosti s področja protokola, stikov z
javnostmi, občinskega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore pri izvajanju nalog. Kazalniki uspešnosti so
pozitivni odzivi župana in podžupana s storitvami občinskega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pogojev za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

01009 - Materialni stroški funkcionarjev
Vrednost: 1.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena materialnim stroškov in storitvam za nemoteno delo, ki ga opravljajo župan in
podžupan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki 01009 temelji na oceni potrebnih sredstev za ta namen.
Stran 22 od 135

01014 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so zajeta sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi in pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 28.943 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Načrt razvojnih programov za štiri letno obdobje in kreditne pogodbe za dolgoročno zadolževanje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so: smotrna in gospodarna poraba proračunskih sredstev, transparentni prikaz vseh prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna, nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine
in opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:
o

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,

o

0203 Fiskalni nadzor.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 12.343 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za nastale stroške s plačilnim prometom
in plačilom za pobiranje občinskih dajatev ter plačilom bančnih storitev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev, ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih
stroškov. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega urejanje zadev s področja fiskalne politike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glede na značaj programa kazalcev ni mogoče določiti. Kazalec je lahko le primerjava stroškov drugih proračunskih
uporabnikov za enak obseg in strukturo storitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike
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02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 12.343 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 002029001 je naslednja: Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih
dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in taks).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja
teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so
vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje čim nižjih stroškov lahko merimo edino s primerjavo tovrstnih stroškov med različnimi občinami s
podobno strukturo proračuna oz. kjer so sprejete pogodbene obveznosti s primerjavo podobnih pogodb drugih
proračunskih uporabnikov.

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
Vrednost: 111.256 €

02003 - Stroški plačilnega prometa
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega plačilo storitev plačilnega prometa Upravi za javne prihodke in Banki Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017 in ocena porabe sredstev
na tej postavki v letu 2018.

02004 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Vrednost: 6.848 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo provizije za vodenje podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017 in ocena porabe sredstev
na tej postavki v letu 2018.
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02005 - Plačilo bančnih storitev
Vrednost: 4.195 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov najema POS terminala, provizije za vsakodnevna plačila
obveznosti in plačilu bančnih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017 in ocena porabe sredstev
na tej postavki v letu 2018.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 16.600 €
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanje Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja
proračunskih uporabnikov s predpisi in gospodarnosti porabe sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Šentjernej in zagotovitev delovanja v skladu
z zakonodajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 16.600 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 02039001 je: dejavnost nadzornega odbora, zagotavljanje sredstev za materialne stroške,
plačila zunanjih izvajalcev, sejnin in izobraževanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
o povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delo Nadzornega odbora. Delovanje Občine Šentjernej v skladu z veljavno zakonodajo oz.
njena uspešnost bo merljiva s številom pregledanih postopkov in presoje smotrnosti in gospodarnosti porabe
proračunskih sredstev s strani nadzornega odbora občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog bo v skladu s programom dela za tekoče leto.
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2000 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 16.600 €

02001 - Notranja revizija
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja v letu 2018, in sicer proračunskega poslovanja
Občine Šentjernej, Osnovne šole Šentjernej ter Vrtca Čebelica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev so pridobljene ponudbe in realizacija preteklega leta.

02006 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 10.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu sejnin članom Nadzornega odbora Občine Šentjernej, njihovih
izobraževanj in stroškov zunanjih izvajalcev revizorskih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi ocene potrebnih sredstev za ta namen, kajti ni bilo podanega finančnega načrta
nadzornega odbora za leto 2018.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Vrednost: 2.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Občina Šentjernej je pobratena z Občino Svrljig iz Srbije. S partnerskim odnosom želimo vzpostaviti medkulturni
dialog in sodelovanje na področju gospodarstva, kulture, športa, izobraževanja in na ta način preko spoznanj dobrih
praks izboljšati kvaliteto naših občanov. S pobratenjem pa prispevamo tudi k promociji občine in države Slovenije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohraniti stike s pobrateno občino in prinesti primere dobrih praks tudi v lokalno okolje ter pridobiti večje število
turistov v prostor.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
Vrednost: 2.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z
mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so spoznati drugačne kulture, navade, običaje, razvitost, primere dobre prakse in s tem prispevati k
razvoju občine, obenem pa naše izkušnje prenesti na občine zunaj meja Slovenije ter tudi njim doprinesti k boljšemu
življenju, razvitosti...
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je izmenjava izkušenj, primerov dobrih praks, kultur, razvitosti, običajev s prebivalci zunaj meja Slovenije.
Kazalci so: kako uspešna je tovrstna izmenjava.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je: 03029002 - Mednarodno sodelovanje in projekti.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
Vrednost: 2.100 €
Opis podprograma
Podprogram 03029002 Mednarodno sodelovanje občin vsebuje obmejno in drugo sodelovanje občin na področju
kulture, športa, gospodarstva in drugih področjih.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so spoznati drugačne kulture, navade, običaje, razvitost, primere dobre prakse in s tem prispevati k razvoju
občine, obenem pa naše izkušnje prenesti na občine zunaj meja Slovenije ter tudi njim doprinesti k boljšemu življenju,
razvitosti...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izmenjava izkušenj in pridobivanje novih znanj.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

01019 - Mednarodno sodelovanje in projekti
Vrednost: 2.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje vključuje izdatke za sodelovanje s pobrateno občino Svrljig v
Republiki Srbiji predvsem v smislu gospodarskega in turističnega sodelovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo na podlagi ocene o višini potrebnih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 111.347 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji so zagotavljanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu organov, izvedba protokolarnih dogodkov
in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema
naslednja glavna programa:
- 0401 Kadrovska uprava in
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 111.347 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 17.753 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v
uradnem glasilu občine (Uradni vestnik Občine Šentjernej), izdelava občinske zastave in grba, izdelava
celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi občinskega sveta.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih pogojev za celovito obveščanje javnosti, izvedbo prireditev, dogodkov, pokroviteljstev,
izvajanje postopkov razpolaganja in upravljanja za občinskim premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskih obvez. Z ostalimi objavami v javnih medijih
obveščamo javnost s potrebnimi informacijami.
Kazalniki: redno izdajanje načrtovanih glasil, sprotno obveščanje javnosti, izvajanje postopkov pri razpolaganju in
upravljanju z občinskim premoženjem.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €
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04002 - Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)
Vrednost: 7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu stroškov priprave, oblikovanje ter tiskanja Uradnega vestnika Občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je planirana glede na porabo preteklega leta.

04004 - Spletna stran občine
Vrednost: 2.153 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju spletne strani občine - www.sentjernej.si ter plačilu domene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo glede na višino odhodkov preteklega leta.

04026 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)
Vrednost: 7.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki "odnosi z javnostmi" so vključene oglaševalske storitve - voščila, izdatki za reprezentanco, stroški
novinarskih konferenc in pogostitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocena potrebnih sredstev za ta namen.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

04028 - Stroški objav javnih naročil in razpisov
Vrednost: 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za objave javnih razpisov in ostalih potrebnih razglasov v Uradnem listu RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 56.944 €
Opis podprograma
Podprogram 04039002 zajema: Izvedba protokolarnih
dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma
ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega
in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi občinskega sveta.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena organizaciji in izpeljavi kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem prazniku, državnih
praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih. Omogočanje pokroviteljstev nad dogodki in prireditvami drugih
organizatorjev v občini. Kazalci merjenja doseganja zastavljenih ciljev: številčno večja obiskanost prireditev...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: sredstva so namenjena dostojni počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo dogodkov ob
občinskem in državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih. Kazalniki: večja obiskanost prireditev, številčno
več organiziranih prireditev, koncertov, dobro sodelovanje z javnostjo (občani, mediji, obiskovalci iz sosednjih občin).

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 73.252 €

04001 - Občinske nagrade
Vrednost: 1.085 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izplačilu denarne nagrade, ki se podeljuje ob občinskem prazniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)
Vrednost: 20.920 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo) se načrtujejo sredstva za izpeljavo vseh aktivnosti in
prireditev v sklopu praznika. Planirana sredstva delimo na naslednje izdatke: tiskarske storitve, stroški oglaševalskih
storitev in stroški objav, organizacija prireditev, pogostitve ter splošni in posebni material ter storitve (medalje,
pokali, zastave, elaborat zapore ceste...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017 in ocena porabe sredstev
na tej postavki v letu 2018.
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04019 - Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)
Vrednost: 439 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vsebuje sredstva za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč predvsem zaradi parkiranja vozil v
času proslave 1. maja 20187, ki bo tako kot vsako leto na Javorovici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva za ta namen so bila določena glede na preteklo leto.

04027 - Občinske prireditve, proslave in dogodki
Vrednost: 24.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka "prireditve, proslave, dogodki" zajema stroške tiskarskih storitev, stroške oglaševanja, izdatke
za reprezentanco za čas prireditev, proslav, ki jih organizira občina kot so: srečanje krvodajalcev, srečanje z obrtniki
in podjetniki, Štefanovo, prireditev ob dnevu civilne zaščite ter prireditve ob državnih praznikih (8. februar in 1. maj),
podelitev priznanj odličnjakov in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017 in ocena porabe sredstev
na tej postavki v letu 2018.

04030 - Enkratni dogodki (javni razpis)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2017 smo odprli novo proračunsko postavko "Enkratni dogodki (javni razpis) v višini 10.000 €. Sredstva se
bodo razdeljevala vsem upravičencem na podlagi pravilnika in javnega razpisa. Sistem financiranja bo enak tudi v
letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 36.650 €
Opis podprograma
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vsebuje: 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; občinski
predpisi.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem, tehnična in strokovna podpora
upravljanja občinskega premoženja, pravna pomoč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se za potrebe prodaje/nakupa občinskega premoženja opravijo cenitve sodnih izvedencev, nato ugodna
rešitev sodnih postopkov ter da se izvaja tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov glede na dejanske potrebe.
Kazalniki: učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

04008 - Izvršbe in drugi davčni, sodni in upravni postopki
Vrednost: 7.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške davčnih in sodnih postopkov, v primeru da do njih v letu 2018 pride.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev za ta namen.

04009 - Pravno svetovanje in zastopanje
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za potrebna pravna svetovanja. Del tega je tudi plačilo zavoda IDEALIS Inštitut
za plače in delovna razmerja, ki nam sprotno izvajajo kadrovsko in drugo pravno svetovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov temelji na višini stroškov iz preteklih let.

04010 - Storitve odvetnikov
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so zajeti stroški odvetniških storitev za leto 2018. Znotraj te postavke sodijo vsa plačila za
storitve, mnenja in zastopanje odvetnikov. Predvidena sredstva so planirana na osnovi dosedanjih izkušenj o porabi
navedenih sredstev, v odvisnosti od zakonsko predpisanih sodnih in drugih postopkov, na katere ni mogoče vplivati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov temelji na višini stroškov iz preteklih let in predvidevanju poteka postopkov, ki so v teku. Težko pa
je podati natančno oceno, kdaj bodo določeni postopki zaključeni in koliko novih se bo začelo.
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04011 - Storitve notarjev
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, ki so osnova za poseg v lastnino
občanov. Postavka obsega tudi overitev kupoprodajnih in ostalih pogodb. Višina planiranih sredstev sovpada z letnim
načrtom nakupa in prodaje občinskega premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov temelji na višini stroškov iz preteklih let in predvidevanju poteka postopkov, ki potrebujejo notarske
storitve.

04012 - Cenitve sodnih izvedencev
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške cenitev sodnih izvedencev, stroške izdelave pisnih cenitvenih poročil o vrednosti
nepremičnin, ki se ocenjuje v različne namene: za lastniške in poslovne potrebe ter za druge namene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je letni načrt prodaje in nakupa občinskih zemljišč in objektov za leto 2018.

04013 - Tekoče vzdrževanje tehnične opreme
Vrednost: 1.950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja dvigala, zavarovanja poslovnih prostorov in opreme
ter najem strojne računalniške in komunikacijske opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrebna višina sredstev za ta namen je predvidena glede na oceno realizacije preteklega leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 640.215 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno
za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in
drugih skupnih zadev. Zagotavljajo se tudi iz tega področja sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata in
redarstva. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke
iz naslova plač in sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti na podlagi katerih se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt in za medobčinski
inšpektorat in redarstvo tudi potrjeni finančni plan vseh štirih vključenih občin v ta organ.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni
porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Prav tako je pomembno učinkovito sodelovanje z drugimi organi,
institucijami in z javnostjo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavna programa:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 2.264 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in
druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje
občinske uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 2.264 €
Opis podprograma
Podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti zajema plačevanje stroškov za delovanje nevladnih
institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobitev določenih znanj zaradi organizacije posvetov na aktualna področja javnega sektorja, medsebojno
sodelovanje in nastopanje pred ministrstvi za aktualno problematiko javnega sektorja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč SOS in ZOS pri uveljavitvi določenih sprememb predlagane zakonodaje ter organizacija določenih posvetov
za posamezna področja. Kazalniki: število organiziranih posvetov, seminarjev o aktualni problematiki s strani SOS
in ZOS in udeležba s strani občinske uprave.
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3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

04018 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Vrednost: 2.264 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so zajeta plačila članarin Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev za leto 2018 je bila poraba sredstev v proračunu preteklega leta.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 637.951 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno in ažurno izvajanje
nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti. Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno
izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše organiziranosti služb in gospodarnejšo porabo
proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z
veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sklepa in usmeritvami župana. Kazalnik: uspešno izvršene naloge po
posameznih notranjih organizacijskih enotah, uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti
občinske uprave. Zagotoviti ustrezne delovne pogoje in opremo, zdravstveno varstvo, strokovno izobraževanje
zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom zaposlenih v občinski upravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 547.701 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi,
prispevki in materialni stroški.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o
javnih financah, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Pravilnik o usmeritvah
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za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave in medobčinskega inšpektorata in redarstva,
ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov. Zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in
obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih. Učinkovito sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi,
institucijami in z javnostjo. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za delovanje občinske uprave, s ciljem
kakovostnega izvajanja upravnih nalog, pri čemer so proračunska sredstva naravnana na zakonito, namensko,
gospodarno in učinkovito porabo. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki
rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za varno delo, ustrezne opremljenosti in
postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature
in drugo. Kazalnik: uspešno in kakovostno opravljene zadane naloge.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je nemoteno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih
delovnih pogojev, kljub omejenim proračunskim sredstvom. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z
zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave.

4000 - SKUPNI ORGANI
Vrednost: 105.389 €

40001 - Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)
Vrednost: 90.442 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za bruto osebni dohodek vodje MIR, inšpektorice in redarja, pripadajoči dodatek
za delovno dobo, regres za letni dopust, sredstva za nadurno delo, prehrana med delom in prevoz na delo in iz dela,
plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter prispevke za socialno
varnost na plačo. Skupna višina sredstev za plače, prispevke in druga povračila za MIR za leto 2018 je 90.441,66€,
od tega Občina Šentjernej prispeva 44%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki in potrjeni finančni plan vseh vključenih občin v
skupni organ (MIR) za leto 2018.

40003 - Materialni stroški in storitve za delo MIR
Vrednost: 13.548 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V materialne stroške in storitve za delo MIR so planirana sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške
poštnih storitev in telefona, stroške opravljanja zdravniškega pregleda, stroške povezane s službenim vozilom
(čiščenje, registracija, zavarovanje, vzdrževanje), nakup poletne in zimske uniforme za redarja in stroške najema
informacijskega sistema iPiramida ter plačilo članarine v DMOMINS in ZOR. V sklopu materialnih stroškov so zajeti
tudi stroški odvetniških storitev v primeru, da bo potrebno reševati določene pritožbe po tej poti. Skupna planirana
višina materialnih stroškov in storitev za potrebe MIR za leto 2018 so 13.547,76€, od tega Občina Šentjernej prispeva
44 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Stran 36 od 135

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki in potrjeni finančni plan vseh vključenih občin v
skupni organ (MIR) za leto 2018.

40005 - Nakup opreme in osnovnih sredstev za MIR
Vrednost: 1.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V stroške nakupa opreme so vključena potrebna sredstva za nakup tiskalnika, računalnika, 2 (dveh) mobilnih telefonov
in nakup Walkie Talkia (radijske postaje). Skupna višina planiranih sredstev za ta namen je 1.400,00€ oziroma za
Občino Šentjernej predstavlja dejanski strošek 44% teh sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0007 Nakup opreme za inšpektorat in redarstvo (MIR)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki in potrjeni finančni plan vseh vključenih občin v
skupni organ (MIR) za leto 2018.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

06001 - Plače občinske uprave
Vrednost: 395.205 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V
okviru
dejavnosti
občinske
uprave
Občine
Šentjernej
so
sredstva
namenjena
za
osnovne plače, splošne dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov
prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade in prispevke delodajalce za zaposlene delavce občinske uprave. Glede na
leto 2017 se bo v letu 2018 iz porodniškega dopusta vrnila ena izmed zaposlenih in predvidena je dodatna zaposlitev
v Oddelku za okolje in prostor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V predlogu proračuna za leto 2018 so sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi planirana na podlagi veljavnih
predpisov, ki določajo plače javnih uslužbencev in sicer: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih
uslužbencih, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter Uredba o napredovanju
uradnikov v nazive, Kolektivna pogodba za javni sektor, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest občinske uprave Občine Šentjernej. Višina sredstev za plače, povračila in prispevke je planirana tudi
na osnovi Kadrovskega načrta za leto 2018, ki predvideva v letu 2018 novo zaposlitev v Oddelku za okolje in prostor.

06003 - Materialni stroški občinske uprave
Vrednost: 44.907 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Med materialne stroške občinske uprave sodijo: čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, pisarniški
material, stroški seminarjev, poraba vode, električne energije in stroški ogrevanja ter stroški povezani s službenim
vozilom (poraba goriva, vzdrževanje, zavarovanje, registracija) ter ostali manjši izdatki za potrebe dejavnosti občinske
uprave.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja je bila ocena realizacije preteklega leta.

06021 - Izvajanje varstva pri delu
Vrednost: 2.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so rezervirana sredstva za vzdrževanje in izvajanje varstva pri delu občinske uprave in za izvedbo
zdravniških pregledov zaposlenih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 90.250 €
Opis podprograma
06039002 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, veljaven zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Statut Občine Šentjernej.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so: strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave in Medobčinskega
inšpektorata in redarstva, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov. Prav tako je potrebno zakonito, pravočasno
in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih ter učinkovito
sodelovanje in komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. Dolgoročni cilj je tudi, da se z občinskim
premoženjem ravna gospodarno in smotrno.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S premoženjem je potrebno ravnati kot dober gospodar ter ga tudi sproti vzdrževati.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

06009 - Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki gre za plačilo zavarovalnih premij za opremo in objekte, v lasti občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je realizacija proračuna preteklega lega.

06010 - Nakup opreme in vzdrževanje
Vrednost: 36.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računovodski program Saop), plačilo najemnine
za uporabo fotokopirnih strojev, za program Odos za pisarniško vodenje poslovanja in plačilo omrežja HKOM. V letu
2018 je predvidena tudi zamenjava oz. nakup strojne računalniške opreme in pohištva ter nakup licenčne programske
opreme (anti virusni programi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0031 Nakup računalniške in licenčne programske opreme in OB119-07-0032 Nakup
telekomunikacijske in ostale opreme
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiranje rednih stroškov je realizacija preteklega leta in potrebna sredstva v letu 2018.

06011 - Občinski upravni prostori
Vrednost: 49.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za plačilo najemnine za občinske upravne prostore in za investicijsko vzdrževanje občinskih
prostorov zaradi ureditve arhiva občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0016 Občinski upravni prostori
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev za plačilo najemnine za občinske prostore je višina plačevanja najemnine v letu 2017.
Za investicijsko vzdrževanje prostorov pa se planira potrebna višina sredstev za ureditev arhivskih prostorov občine.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 84.950 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za občino Šentjernej so izdelani naslednji dokumenti: Načrt o množičnem pojavu kužnih bolezni, Načrt o jedrski
nesreči, Načrt varstva pred požari, Načrt ob poplavah in potresih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- sestava novih ekip CZ,
- opremljanje gasilskih društev z opremo in vozili po Zakonu o gasilstvu.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: 0703
Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 84.950 €
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Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje: sredstva za izvedbo programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih
operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šentjernej.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kazalniki: Število usposabljanj, vaj,
intervencij, število opremljenih enot.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 9.050 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 07039001
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,
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje
ter vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o materialni dolžnosti,
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni
upravi, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za
organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega
delovanja ter zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za dosego ciljev se preverjajo pri rednem
usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo ob nalogih izvedenih ob nesrečah. Finančna sredstva namenjena za
delovanje gasilske zveze, prostovoljnih gasilskih društev in civilno zaščito v občini Šentjernej.
Za civilno zaščito so sredstva namenjena v skladu z Načrtom izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šentjernej in Načrtom opremljanja za izobraževanja in usposabljanja enot
ter materialno opremljanje enot CZ. Finančna sredstva se namenijo za gasilsko zvezo in prostovoljna gasilska društva
kot sredstva za usposabljanja, registracije motornih vozil, zavarovanja in opremljanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji: Zagotavljanje pogojev za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kazalci: Število
usposabljanj, vaj, intervencij, število opremljenih enot.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Vrednost: 3.500 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za nadomestila plač v primeru strokovnega izobraževanja
članov civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot
Vrednost: 1.550 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema materialne stroške za delovanje enot civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva realizacija v letu 2017.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zajeta sredstva za nabavo opreme enot civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dejanske potrebe po opremljanju enot civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 75.900 €
Opis podprograma
Podprogram 07039002 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,
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove,
gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o društvih, Zakon o
varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o javnem
naročanju, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem
okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih
ogrožanja na območju občine Šentjernej, tako za hitro posamezno intervencijo ali za primer potrebe po odzivu na
večjo masovno ogrožanje območja občine.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so zagotavljanje pogojev za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kazalniki: Število
usposabljanj, vaj, intervencij.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

07004 - Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev)
Vrednost: 51.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za stroške tekočega delovanja Gasilske zveze Šentjernej in 10 prostovoljnih gasilskih
društev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo glede na podpisano pogodbo za financiranje delovanja GZ Šentjernej.

07005 - Požarna taksa - namenska sredstva
Vrednost: 14.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Požarna taksa je namenski denar, ki ga država občinam nakazuje v skladu z Uredbo o požarni taksi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0036 Nakup gasilske opreme za občinska gasilska društva
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta je bila osnova za planiranje sredstev. Vir, na podlagi katerega država razdeli sredstva
občinam za ta namen je, da so zavarovalnice dolžne iz vseh sklenjenih požarnih zavarovanj nakazati sredstva v višini
20% na republiški sklad za požarno takso, katero potem Vladni odbor razdeli na občine. Podlaga je v naslednji
zakonodaji: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu
in Uredba o požarni taksi.

07006 - Sofinanciranje investicij (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za nabavo podvozja za vozilo GVC 24/50. Ta sredstva predstavljajo le delno financiranje iz
občinskih proračunskih sredstev za ta namen, preostala potrebna sredstva se bodo glede na zmožnosti sredstev
zagotovila tekom leta na podlagi dogovora in potreb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0036 Nakup gasilske opreme za občinska gasilska društva
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče financiranja je v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o varstvu pred požarom,
Zakonu o gasilstvu, v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 3.000 €
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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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških usmeritev trajnostnega razvoja in drugih programskih dokumentov občine
(občinski program varnosti).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati
število prometnih nesreč ter tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 3.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati
število prometnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je, 08029001 Prometna varnost.

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (npr.
zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o policiji.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu in posledično zmanjšanje števila prometnih
nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so zagotavljanje pogojev za izvajanje preventive v cestnem prometu. Kazalniki: število izvedenih
programov po letnem načrtu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

Stran 43 od 135

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema nakup rutic za otroke, odsevnikov ter ostale potrebne opreme za varnost v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja so potrebna sredstva za ta namen.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Vrednost: 45.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja,
in sicer zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni izid področja bo v okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost
brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Vrednost: 45.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in
kmetijskih).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih
ter izvajati nove programe v javno dobro.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za zaposlovanje čim večjega števila težje zaposljivih brezposelnih oseb ter s tem zmanjšanje
števila težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh med aktivno prebivalstvo. Kazalniki: Uspešnost pri prijavi na
javni razpis in število zaposlenih preko programov javnih del.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 10039001 Povečanje zaposljivosti.
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10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vrednost: 45.100 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene
programe (javna dela).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Proračunska
finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje javnih del na različnih področjih na podlagi javnega razpisa Zavoda
RS za zaposlovanje. Področja so: naravovarstvo in komunala, socialno varstvo, kultura in turizem. Kazalniki so:
število udeležencev v javnih delih in s tem zmanjšanje brezposelnosti v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešnost pri prijavi na javni razpis Zavoda za zaposlovanje pri programu javnih del in rast zaposlenosti.
Kazalniki so število zaposlenih v programih javnih del, zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih,
predvsem težje zaposljivih.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

10002 - Javna dela na področju naravovarstva in komunale (JP EDŠ d.o.o.)
Vrednost: 23.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vključuje sofinanciranje opravljanja javnih del na področju naravovarstva in komunale preko
izvajalca JP EDŠ d.o.o., Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0043 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje javnih del na podlagi kataloga javnih del in razpisa Zavoda za
zaposlovanje.

10003 - Javna dela na področju socialnega varstva (OŠ, Vrtec Čebelica in
Društvo Veronika)
Vrednost: 13.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva vključujejo obvezni delež proračunskih sredstev v izvajanja javnih del preko programov v Osnovni
šoli Šentjernej in Društvu Veronika oz. Društvo Vita.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0043 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje javnih del na podlagi kataloga javnih del in razpisa Zavoda za
zaposlovanje.
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10004 - Javna dela na področju kulture in turizma (Historium)
Vrednost: 8.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva Zavodu za kulturo in turizem Historium za zaposlitev 2 brezposelnih
oseb za program Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0043 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na potrebah Zavoda za kulturo in turizem Historium po izvajanju javnih del, kar bo z
občinskim sofinanciranjem s pomočjo razpisa Zavoda za zaposlovanje Novo mesto tudi izvedljivo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 71.300 €
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)
in gozdarstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu, Zakon o živinoreji, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremljanju državnih
pomoči, Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- povečana stopnja samooskrbe prebivalcev občine s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,
- podpora razvoju dejavnosti z višjo dodano vrednostjo (dopolnilne dejavnosti na kmetijah),
- ohranjanje manjših in srednje velikih kmetij,
- preprečevanje zaraščanja podeželja,
- izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 51.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na: ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko
močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju
velikostne, socio-ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so:
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- tehnološka posodobitev kmetij ter gospodarska učinkovitost le teh,
- ohranjanje in večanje konkurenčne sposobnosti kmetij,
- izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov,
- ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč,
- preprečevanje zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine,
- ohranjanje manjših in srednje velikih kmetij na območju občine.
Kazalci so: število kmetijskih gospodarstev, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število
novih zaposlitev na kmetijah, delež samozaposlitev v nekmetijskem sektorju, število (v hektarjih) urejenih pašnikov;
število (v hektarjih).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašajo na ta glavni program, sta:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 50.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11029001
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah, Uredba o posredovanju vsebine
in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, standardov za
dobro počutje živali, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega
gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je sofinancirati čim več investicij na kmetijah z naložbami v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
Kazalci so: število kmetijskih gospodarstev, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število
izvedenih projektov, število udeležencev na izobraževanjih, sejmih.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

11001 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet podpore je sofinanciranje investicij v zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti oz. infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0047 Sofinanciranje programov v kmetijstvu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlage dogovora iz preteklega leta o zagotovitvi sredstev za ta namen na osnovi
financiranja te dejavnosti v preteklih letih.
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 1.500 €
Opis podprograma
11029002 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).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Program razvoja podeželja 2014-2020.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja.
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost
kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode
in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov
kmečkega gospodinjstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji: povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena
v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje strokovne usposobljenosti kmetijskih gospodarstev.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

11018 - CLLD in razvojni programi na podeželju (RC)
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CLLD je instrument za pridobivanje sredstev iz različnih virov. Omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnih
operacij podeželja, mestnih in ribiških naselij. Preko CLLD in razvojnih programov se bo s svojimi projekti občina
lahko prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev. Sredstva so načrtovana kot transfer za sodelovanje izvajalcu
pristopa CLLD, Razvojnemu centru Novo mesto, ki je glavni nosilec Lokalne akcijske skupine DBK, v okviru katere
se pripravlja izvedba sofinanciranja razvojnih projektov na podeželju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Gre za proces pri izvajanju pristopa CLLD na regijski ravni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 20142020, Smernice za pripravo
strategij lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 20142020,
MKGP, junij 2015, Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, oktober
2015 in Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina 20142020, januar 2016.
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 7.600 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter
sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Pomemben dolgoročni cilj
je zmanjšanje števila zapuščenih živali na območju občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji: zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja in zmanjšanje števila zapuščenih živali na
območju občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 7.600 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali,
društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Zakon o divjadi in lovstvo, Odlok o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so: povečanje odgovornosti ljudi za zaščito živali in zmanjšanje števila zapuščenih živali,
preprečevanje nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih živali (prostoživečih mačk) in širjenja morebitnih bolezni,
kakovostno izvajanje veterinarskih storitev in učinkovito delovanje programov društva za zaščito živali na območju
občine z razširitvijo mreže preventivnih ukrepov na celotnem območju občine. Kazalniki: odsotnost nalezljivih
bolezni ter zmanjševanje števila zapuščenih živali
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- najem boksov in oskrba zapuščenih živali in
- razdelitev koncesijskih sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

11012 - Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za izvajanje veterinarskih
storitev, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču - psov in mačk. Cilj financiranja dejavnosti je zaščita
zapuščenih živali v skladu s področno zakonodajo - ustrezna namestitev, oskrba in zdravstveno varstvo zapuščenih
živali v zavetišču.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev in dosedanje realizacije sredstev.

11021 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo - namenska sredstva
Vrednost: 2.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za razdelitev koncesijskih sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jih občina prejema
iz državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o divjadi in lovstvo, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 12.200 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj
občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z letnimi gozdnogospodarskimi načrti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 12.200 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih
cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o gozdovih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,
- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in
prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti.
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo
povezavo.
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Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

11013 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 12.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Dejavnost se delno financira preko
pristojbine, ki jo plačuje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev je določena glede na preteklo leto ter dejanskih potreb na območju občine.

12 - PRIDOBIVANJE
SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA

ENERGETSKIH
Vrednost: 33.304 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
S sprejetjem Energetskega zakona so natančno in tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede
izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Z izboljšanjem energetske
učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške
za energijo in vodo. To so tudi izhodišča za izvedbo novelacije Lokalnega energetskega koncepta Občine Šentjernej.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski zakon in podzakonski akti, Nacionalni akcijski načrt za
energetsko učinkovitost, Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Za dosego zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih aktov, ki usmerjajo
lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled
o učinkovitosti rabe končne energije. Vzpostavljeni so bili različni instrumenti finančnih spodbud. S prenovami starih
objektov in gradnjo energetsko varčnih stavb bomo v stavbah znižali obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni
iz stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te energije je namenjen
ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije
nafte in zemeljskega plina
Vrednost: 7.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina
vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je oskrba z zemeljskim plinom, širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je dokončanje projektne in ostale potrebno dokumentacije za ureditev koncesijskega razmerja za
plinifikacijsko omrežje v občini. Kazalci: podpisana koncesijska pogodba z izbranim koncesionarjem in pridobitev
sredstev v proračun kot povračilo za izgrajeno plinifikacijsko omrežje in dokumentacijo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je: 12049001 - oskrba s plinom.

12049001 - Oskrba s plinom
Vrednost: 7.000 €
Opis podprograma
Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina in zagotavlja njegovo varno obratovanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prostorskem načrtovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je oskrba z zemeljskim plinom, širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je dokončanje projektne in ostale potrebno dokumentacije za ureditev koncesijskega razmerja za
plinifikacijsko omrežje v občini. Kazalci: podpisana koncesijska pogodba z izbranim koncesionarjem in pridobitev
sredstev v proračun kot povračilo za izgrajeno plinikacijsko omrežje in dokumentacijo.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

12006 - Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini Šentjernej
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za planirana sredstva, ki bodo namenjena ureditvi postopkov za ureditev koncesijskega razmerja za plinifikacijsko
omrežje v občini. Glavnina potrebnih finančnih sredstev je bila v proračunu za leto 2017, preostanek obveznosti pa se
planira v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0010 Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja so zastavljeni cilji v letu 2017, da se bo uredilo koncesijsko razmerje za plinifikacijsko omrežje.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Vrednost: 26.304 €
Opis glavnega programa
S programom bomo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE), izvajali osveščevalno izobraževalne
dogodke na področju OVE in URE, izvajali energetsko svetovanje predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo
energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetsko učinkovitost v javnih stavbah in spodbujali
izvajanje zelenih javnih naročil.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa: povečati delež obnovljivih virov energije, znižanje izpustov toplogrednih plinov,
povečati energetsko učinkovitost in sledenje evropski zakonodaji oz. smernicam pri spodbujanju oz. izvajanju
projektov ter programov z energetskega področja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je učinkovito izvajanje energetskih sanacij objektov po začrtanem vsebinskem in terminskem planu, skladno
s proračunskimi zmožnostmi črpati EU sredstva za izvedbo nadaljnjih energetskih posegov v objekte.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Znotraj glavnega programa je podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Vrednost: 26.304 €
Opis podprograma
Podprogram zajema vodenje energetskega knjigovodstva javnih objektov, izobraževanje v osnovni šoli na temo
spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in varčevanje ter izvedbo investicij za energetsko sanacijo javnih
objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon in zakonodaja
obnovljivih virov energije (OVE).
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- kontinuirani izobraževalni procesi,
- povečana uporaba OVE pri novogradnjah,
- povečan delež OVE vgrajen v javnih stavbah,
- promocijski, izobraževalni in demonstracijski EU projekti na področju OVE.
Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter emisij. Kazalnika za dosego cilja: odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo; - odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Implementirati ukrepe OVE in URE v javne zgradbe,
- povečati promocijo OVE in URE,
- pripraviti investicijske dokumente za investicijsko sanacijo javnih zgradb,
- pripraviti investicijske dokumente za investicije v obnovljive vire energije.
Kazalniki: število vključenih javnih zgradb, število pripravljenih investicijskih dokumentov.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

12003 - Energetsko knjigovodstvo
Vrednost: 5.130 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Energetsko knjigovodstvo zajema: spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev, ugotavljanje
odstopanj od pričakovanih trendov rabe energije, odkrivanje vzrokov za odstopanja in spremljanje učinkov izvajanja
organizacijskih in tehničnih ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča: Energetski zakon, Lokalni energetski koncept Občine Šentjernej in podpisana pogodba o vodenju
energetskega knjigovodstva za javne objekte.

12005 - Učinkovita raba energije - svetovanje, izobraževanje
Vrednost: 840 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen predavanj/izobraževanj za učence je osvežiti znanja o energiji (vrste energije, zakaj jo rabimo, kako jo
pridobivamo, kako jo izkoriščamo), prikazati obnovljive in neobnovljive vire energije in predvsem predstaviti
varčevalne ukrepe oz. svetovati kako zmanjšati porabo električne energije, vode in energentov za ogrevanje tako v
javnih ustanovah, kot tudi doma (za pomoč - vprašalnik, filmček, ostalo gradivo). Učenci pridobijo informacije na
podlagi izkušenj in dobrih praks na področju URE in OVE. Na koncu se naredi z vsako skupino skupna fotografija
(ob soglasju osnovne šole). Čas trajanja predavanja/izobraževanja za skupni (oddelek) za učence traja 45 minut. Pri
predavanjih/izobraževanjih, ki je namenjeno strokovnemu in tehničnemu kadru je poudarek na energetski
učinkovitosti v javnih zgradbah. Čas trajanja predavanja/izobraževanja za strokovni in tehnični kader je cca 60 minut.
Ciljna populacija so otroci 5. in 6. razredov ter tehnični in strokovni kader na osnovnih šolah, v okviru t.i. Energetskega
dneva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča: Energetski zakon, podpisana pogodba o vodenju energetskega knjigovodstva za javne objekte in Lokalni
energetski koncept Občine Šentjernej.

12008 - Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Šentjernej
Vrednost: 10.334 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej je pridobila LEK (Lokalni energetski koncept) v letu 2012, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva
za gospodarstvo. V LEK-u so opredeljeni cilji in ukrepi, določen je akcijski načrt in operativni program za oskrbo
oziroma rabo energije. Glede na veljaven LEK Občine Šentjernej iz leta 2012 so se iz akcijskega načrta spremenili
cilji in ukrepi in podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti, kar pomeni, da je potrebno izdelati
novelacije obstoječega LEK-a, za kar so planirana sredstva na tej postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0022 Energetski koncept Občine Šentjernej (LEK)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, Energetski zakon s spremembami in
pridobljena najugodnejša ponudba za izvedbo.

12009 - Energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Šentjernej
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu projekta se načrtuje financirati pridobitev vse potrebne tehnične in investicijske dokumentacije za energetsko
prenovo javnih objektov v lasti Občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0013 Energetska prenova javnih objektov v Občini Šentjernej
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Energetski zakon, Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, Operativni program Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014-2020.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 1.371.816 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 13 zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne
infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Na podlagi veljavne zakonodaje občina ureja to področje v skladu
s prostorskimi akti in področnimi strateškimi dokumenti
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti, ki opredeljujejo dolgoročni prometni razvoj občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja Šentjernej, ulic ter vasi, nanašajo
pa se predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, večjo urejenost in razvoj
Šentjerneja, ulic ter vasi na območju občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema glavni
program: 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 1.371.316 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje občinskih
cest (lokalnih cest, zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest, javnih poti) investicijsko vzdrževanje in gradnjo
občinskih cest, urejanje cestnega prometa, vzdrževanje cestne razsvetljave, vzdrževanje prometne signalizacije in
prometne opreme, vzdrževanje in sanacijo pločnikov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti
v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju stanja prometne infrastrukture je cilj izboljšanje prometne infrastrukture, kar pomeni izvedbo potrebnih
investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih površinah. Kazalec za meritev tega cilja je obseg izvedenih del.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 575.790 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema: redno vzdrževanje
cestnega prometa je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob ustreznem in zadostnem
izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Pomeni 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, mostovi, varovalne ograje, naprave za umirjanje
prometa - grbine, prometne signalizacije in prometne opreme).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o občinskih
cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in
prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo
povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij.
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže,(po posameznih kategorijah cest).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so: zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture; in
sicer: redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, izdaja projektnih pogojev in soglasij ter dovoljenj za zapore
občinskih cest.
Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: število zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest, javnih
poti in kolesarskih stez, obseg letnih izvedenih vzdrževalnih del, metri izvedenih obnovitvenih del, višina letnih
izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

13001 - Letno vzdrževanje lokalnih cest
Vrednost: 251.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih lokalnih cest. Vzdrževanje občinskih cest
obsega letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, čiščenje, popravila..) Dela izvaja JP EDŠ-Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij in ocene potrebnih sredstev za ta namen.

13002 - Letno vzdrževanje krajevnih cest in javnih poti
Vrednost: 61.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega tekoče letno vzdrževanje javnih poti, krpanje udarnih jam ter ostalih potrebnih aktivnosti na celotnem
cestnem omrežju v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij in ocene potrebnih sredstev za ta namen.

13005 - Urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh
Vrednost: 71.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema urejanje odvodnjavanja meteornih voda, čiščenje in izkop meteornih kanalov v smislu preprečevanja
iztekanja meteornih voda po javnih površinah iz kmetijskih in ostalih površin in iz javnih na kmetijske površine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij in ocene potrebnih sredstev za ta namen.

13058 - Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje,
pločniki)
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so rezervirana sredstva za morebitno urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture na območju občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0014 Urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture

16041 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 180.790 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vsebuje sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest, javnih poti (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega in dežurstvo). Nosilec izvajanja del je JP EDŠ-Ekološka družba,
d.o.o. Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev je realizacija preteklega leta in ocena potrebnih sredstev za zimsko službo v letu 2018.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 653.726 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o občinskih
cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah,
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Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva na tem podprogramu so namenjena za nujna investicijska vzdrževalna dela, za pripravo investicij (projekti,
odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej
kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so naslednji: pridobitev dokumentacije in delna izvedba investicije v Drami in Rojah
(HP, AP), dokončanje rekonstrukcije križišča v Orehovici in ureditve ceste in HP v Dobravici, izvedbe preplastitev
dotrajanih odcepov lokalnih cest, preplastitve določenih makadamskih odcepov na območju občine in nadaljevanje
projekta Most v Mršeči vasi (projektiranje in začetek izgradnje).

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

13022 - Rekonstrukcija križišča v Maharovcu
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je rekonstruirati neustrezno križišča lokalne in regionalne ceste ter izgraditi obojestransko avtobusno
postajališče, pločnike in javne razsvetljave. S tem bodo zagotoviti varnost v prometu. Na postavki so vključena
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za ureditev križišča v Maharovcu, ki vključuje: izdelavo
reambulacije geodetskega načrta in snemanje prečnih profilov, izdelava načrta ureditve križišča za avtobusnimi
postajališči, izdelava načrta zaščite komunalnih vodov in načrta cestne razsvetljave ter varnostnega načrta in izdelava
geološko - geomehanskega poročila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-09-0010 Rekonstrukcija križišča v Maharovcu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

13035 - Most v Mršeči vasi
Vrednost: 341.189 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za dokončno pridobitev projektne dokumentacije in plačilo nadomestila na osnovi
Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti Republike Slovenije. V letu 2018 se delno načrtuje
izvesti izgradnjo mostu s pomočjo sofinanciranja iz državnega proračuna na podlagi 23. člena ZFO-1. Naslednja in
končna faza izgradnje pa je predvidena še v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-13-0003 Most v Mršeči vasi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocenjena višina potrebnih sredstev za projektiranje in izgradnjo mostu v Mršeči vasi.

13048 - Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti
Vrednost: 90.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvedbo asfaltiranj določenih odcepov lokalnih cest in javnih poti, ki so nujna potrebna
zaradi zagotovitve varnosti vseh udeležencev v prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-15-0017 Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, izhajajo iz ocenjene vrednosti del.

13051 - Ureditev HP in AP v naselju Drama in Roje
Vrednost: 87.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob regionalni cesti R2-418 se planira izgraditi hodnik za pešce z obojestranskima avtobusnima postajališčema,
hodnikom za pešce skozi naselji Drama in Roje in javno razsvetljavo. S tem bomo dosegli večjo varnost vseh
udeležencev v prometu (nevarna šolska pot). V letu 2018 bomo pridobili PZI dokumentacijo in delno izvedbo
gradbenih del, za kar so planirana sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0013 HP, JR in AP Drama in Roje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocene temeljijo na podlagi pridobljene najugodnejše ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije.

13052 - Rekonstrukcija križišča v Orehovici
Vrednost: 54.337 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 se nadaljuje rekonstrukcija križišča z gradnjo hodnika za pešce, javne razsvetljave in meteorne
kanalizacije v dolžini cca. 200 m. Z rekonstrukcijo križišča v Orehovici bomo zagotovili varnost udeležencev v
prometu, predvsem šolskih otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0019 Rekonstrukcija križišča v Orehovici
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na pridobljenih ponudbah za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnje.

13053 - HP in cesta v Dobravici
Vrednost: 62.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je razširitev cestišča, izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo. Z izgradnjo se bo zagotovila
varnost vsem udeležencem v prometu in varna šolska pot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0020 HP in JR v Dobravici
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
PZI dokumentacija in popis del.

13054 - Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi
Vrednost: 8.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi se bo pridobila projektna dokumentacija, za kar so predvidena sredstva v
proračunu za leto 2018.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-09-0019 Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocene predvidene višine potrebnih sredstev temeljijo na podlagi pridobljene najugodnejše ponudbe za izdelavo
projektne dokumentacije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 40.800 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029003 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o občinskih
cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje
prometne varnosti udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest, urejanje in vzdrževanje talne in vertikalne
prometne signalizacije ter urejanje plakatnih mest na območju občine.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

13007 - Banka cestnih podatkov
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občinski Banki cestnih podatkov (BCP) so zajete vse kategorizirane občinske ceste. Vodijo se podatki o številki,
vrsti, kategoriji, dolžini, širini, strukturi cest in cestnih. postavki so sredstva namenjena vzdrževanju banke cestnih
podatkov glede kategorizacije občinskih cest. V letu 2018 je potrebno spremeniti Odlok o kategorizaciji občinskih
cest, za kar so planirana sredstva za ta namen,.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje so potrebna višina sredstev za ta namen.

13008 - Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne)
Vrednost: 32.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za urejanje in vzdrževanje prometne talne in vertikalne signalizacije (pregledi, sanacije,
zamenjave prometne signalizacije in obnova horizontalne signalizacije).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0015 Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenih in ocenjenih potreb.

13057 - Urejanje plakatnih mest
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za urejanje plakatnih mest skrbi JP EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, za kar bo občina prispevala proračunska
sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Vrednost: 72.300 €

13018 - Usmerjevalne table znotraj naselij
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so načrtovana za primer postavitve vpadnih in usmerjevalnih tabel na območju občine, in
sicer kjer je to nujno potrebno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0014 Usmerjevalne table znotraj naselij
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni potrebnih sredstev za ta namen.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 101.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja
in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o občinskih
cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem
prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu,
- zagotoviti večjo varnost prebivalcev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj občine je, da se v letu 2018 delno zamenja svetilke javne razsvetljave, kar bi posledično pomenilo tudi zmanjšanje
porabe električne energije javne razsvetljave.
Stran 61 od 135

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

13010 - Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju javne razsvetljave, ki obsega čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov
javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi in izvedbo dodatnih del na javni razsvetljavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi dejanskih potreb po vzdrževanju javne razsvetljave.

13011 - Poraba električne energije javne razsvetljave
Vrednost: 54.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene realizacije sredstev proračunske postavke.

13055 - Zamenjava svetilk javne razsvetljave
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtuje se zamenjava cca. 500 svetilk javne razsvetljave, ki ne ustrezajo kriterijem po Uredbi o svetlobnem
onesnaževanju in s tem bomo dosegali prihranke pri porabi električne energije javne razsvetljave. V letu 2018 je
planiranih za ta namen 40.000€, v letih 2019 in 2020 pa po 50.000€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0008 Zamenjava svetilk javne razsvetljave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Elaborat in projektna naloga Obnove javne razsvetljave v Občini Šentjernej.

1306 - Telekomunikacije in pošta
Vrednost: 500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in
pošto. Telekomunikacija in pošta vključuje sredstva za postavitev in vzdrževanje brezžičnega dostopa do interneta in
druge aktivnosti na tem področju.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj predmetnega programa je delovanje brezžičnega interneta na območju občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo v vzpostavljenih točkah, na katerih bo internet dostopen; v nadaljnjem
razvoju tega sistema ter na podlagi številka uporabnikov tega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa: 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Vrednost: 500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13069001: Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na
področju telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakona o elektronskih komunikacijah
- Regionalni razvojni programi JV SLO 2014-2020
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Regija je v smislu dostopa do širokopasovnih omrežij zelo podhranjena, kar zavira gospodarski razvoj in ustvarja
razlike v razvitosti. Iz tega razloga sta znotraj regije osnovana dva konzorcija občin ter v pripravi dva projekta, ki
bosta omogočila dostop do storitev širokopasovnega omrežja uporabnikom v tistih naseljih, kjer ni bil izražen tržni
interes operaterjev.
Cilj gradnje širokopasovnega omrežja v regiji nadgradnja obstoječega omrežja občin ter
povezava vseh zainteresiranih končnih uporabnikov pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike
storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen. Z uspešno izvedenim projektom se bo spodbudil
razvoj različnih storitev, povečala se bo učinkovitost javnih inštitucij in gospodarstva, omogočil se bo hitrejši dostop
do znanja in pospešil razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo, tudi na podeželju. Dostop do širokopasovnega
omrežja bo izboljšal ekonomsko socialni položaj na podeželju v občinah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na projektu: penetracija širokopasovnega dostopa
hitrosti 100Mb/s (v %) in število izvedenih internetnih priključkov.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

13045 - Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Širokopasovno omrežje Dolenjske vodi Razvojni center Novo mesto. K projektu je pristopilo osem dolenjskih
občin. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predstavlja osnovni razvojni
dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture. Cilj projekta je pokritost slehernega
kraja v občini s širokopasovnim omrežjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-15-0012 Širokopasovno omrežje Dolenjske
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za projekt je večletno financiranje in zagotovitev sredstev za nadaljevanje projekta.

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 74.220 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Obstoječi prostorski plan občine, regionalni razvojni program JV Slovenije, ostala zakonodaja in podzakonski akti s
področja gospodarstva, podpornega okolja za podjetništvo, razvoja in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Za nadaljnji razvoj gospodarstva, pospeševanje njegove rasti in večjo konkurenčnost, je nujno potrebno zagotavljati
oz. ustvarjati vse potrebne pogoje. To pa pomeni izvajanje najrazličnejših aktivnosti spodbujanja razvoja podjetništva,
njegovega podpornega okolja, programov, turistične ponudbe, urejanje javne gospodarske infrastrukture, priprava in
opremljanje učnih poti, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev,
povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocijsko-izobraževalne aktivnosti, podjetniški
in drugi programi, prilagojeni potrebam uporabnikov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 39.215 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in
povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva se namenjajo za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju
podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, štipendijske sheme, garancijske sheme in projektov,
ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 39.215 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14029001 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
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mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih
subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o
spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo povečati razvoj in konkurenčno sposobnost
malega gospodarstva na našem območju in postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 bomo izvajali naslednje programe:
- pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v okviru javnega razpisa,
- zagotavljanje sredstev za garancijsko shemo in štipendijsko shemo,
- s sredstvi podpirali programe Razvojnega centra Novo mesto: e-VEM postopki, svetovanje in informiranje,
koordinacija regijskih projektov, Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej, program Podjetniške
spodbude, shema subvencije obrestne mere.
S financiranjem zgornjih dejavnosti bomo skušali doseči cilje - pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v
občini.
Kazalci: število opravljenih izobraževanj podjetnikov in obrtnikov, število vključenih v izobraževanja, višina
koriščenja sredstev garancijske sheme, višina subvencije obrestne mere...

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
Vrednost: 59.220 €

14001 - Delovanje Razvojnega centra Novo mesto
Vrednost: 5.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za delovanje Razvojnega centra Novo mesto, ki opravlja naloge spodbujanja
regionalnega razvoja v razvojni regiji JV Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14002 - Stroški delovanja garancijske sheme
Vrednost: 5.465 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema načrtovanje sredstev 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 Slovenije. Sem sodijo stroški priprave in objave
javnega razpisa, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno spremljanje projekta, stroški
dela in ostali materialni stroški v zvezi z izvajanjem projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2018 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14010 - Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi predloga vodje projekta - Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke sredstva namenjajo
spodbujanju podjetniške inovativnosti. Vključujejo pripravo in izvedbo skupnega javnega povabila sodelujočih občin
za sofinanciranje inovativnih predlogov, promocijo, pomoč pri pripravi vlog, pripravo pogodb med občino in
podjetnikom za sofinanciranje uspešnih vlog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0008 Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2018 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. ter razpoložljiva finančna sredstva.

14029 - Podjetniški inkubator Podbreznik - razvoj podjetniških idej in
vključevanje
Vrednost: 1.518 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okolju prepoznavamo potrebo po nadgradnji programov razvoja podjetniških idej. Podjetniški začetniki morajo biti
pod ponavljajočim nadzorom mentorjev, da lahko produkte pretvorijo v končne izdelke in ustanovijo podjetje. V
program se vključijo ekipe in ideje, ki že predhodno sodelujejo na startup vikendu ali kateremu izmed ostalih
dogodkov za nabor podjetniških idej. Tu se ekipe tudi prvič predstavijo in komisija ima vpogled v potencial ideje,
znanje in kompetence ekipe. Ekipe, ki bodo sposobne pripeljati produkt na trg se vključijo v novi mentorski program.
Del mentorskega programa bo namenjen treniranju podjetniških veščin po najsodobnejših poslovnih metodah za
razvoj idej (canvas bussines model, vitko inoviranje ). Kot mentorji bodo poleg Razvojnega centra Novo mesto,
nastopili izkušeni podjetniki iz našega okolja, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami, mladim podjetjem svetovali,
nadgradili njihove ideje, predvsem pa jih motivirali, da bodo prišli do cilja oz. do ustanovitve podjetja. Velik pomen
mentorjev je tudi v socialni mreži, ki jo izkušeni podjetniki imajo, saj bodo tako pomagali odpreti številna vrata do
znanj in potencialnih poslovnih partnerjev. Po uspešnem zaključku programa bodo imela podjetja možnost ugodnega
najema v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, kjer jim bomo nudili nadaljnjo podporo. S tem mentorskim
programom bomo sklenili krog podpornega okolja, od ideje do ustanovitve in delovanja podjetja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra d.o.o. Novo mesto.

14031 - Koordinacija regijskih projektov
Vrednost: 1.530 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V programskem obdobju 2014-2020 se moramo občine za pridobitev evropskih sredstev in drugih razpoložljivih
sredstev povezovati in imeti pripravljene projekte s poudarkom na "mehkih vsebinah". Zato bo razvojnih center 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra Novo mesto.
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14032 - e-VEM postopki, svetovanje in informiranje
Vrednost: 2.303 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Aktivnosti vstopne točke VEM v letu 2018 bodo usmerjene v:
- Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljnih skupin
- Izvajanje osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja
- Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic
- Izvajanje celostnih obravnav potencialnih podjetnikov - aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške ideje do
morebitne registracije podjetja
- Izvajanje mobilne vstopne točke VEM
- Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM)
- Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo
- Povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju (podjetji, občinami, šolami, ostalimi institucijami in
subjekti podpornega okolja za podjetništvo)
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki
niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra Novo mesto.

14033 - Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen investicijske operacije "Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever"" je zagotoviti pogoje za razvoj
tistih podjetij, ki bodo v občini Šentjernej povečevala obseg poslovanja, ustvarjala novo dodano vrednost in nova
delovna mesta ter na ta način prispevala h krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja na regionalni kot tudi na
nacionalni ravni. Ta bodo podjetjem omogočala širitev proizvodnih kapacitet, ustvarjanje nove dodane vrednosti in
novih delovnih mest. V letu 2018 so planirana sredstva za dokončno pridobitev projektne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0009 Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever

14034 - Program ''Podjetniške spodbude''
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program ""Podjetniške spodbude"" bo v letu 2018 obsegal:- izvajanje podjetniških krožkov in dejavnosti za podjetnike
začetnike, - natečaj naj podjetniška ideja v sodelovanju z realnimi problematikami občine, - razpis za sofinanciranje
strokovnih in računalniških izobraževanj za podjetja, ki so starejša do dveh let, - organizacija seminarjev za mlada,
začetna podjetja itd..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0017 Program "Podjetniške spodbude"
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra Novo mesto.
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14035 - Shema subvencije obrestne mere
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 bo razvojni center objavil javni razpis sredstev za subvencije obrestne mer podjetjem in podjetnikom.
Predvideno izvajanje sheme je celotno programsko obdobje in naprej. Projekt je trajen, saj bo nudil mikro in malemu
podjetniškemu segmentu podporo pri poslovanju in nadaljnjemu razvoju. Subvencija je državna pomoč in bo ustrezno
priglašena pri Ministrstvu za finance.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-016 Shema subvencije obrestne mere
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra Novo mesto.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 35.005 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične
infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini. Izvedbeni cilji:
priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične signalizacije. Kazalci: razvita turistična
infrastruktura/signalizacije, št. tematskih poti, št. izdanih publikacij, št. turistov, prihodek turistične takse in št.
odmevnih kulturnih dogodkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 22.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske
aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je
namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v sodelovanje in predstavljanje
naše turistične ponudbe na sejmih v občini in zunaj nje. Letni cilj je tudi pridobiti interaktivno turistično tablo za
potrebe obiskovalcev in vseh občanov občine.
Stran 68 od 135

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

14039 - 46. Teden cvička v Šentjerneju
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 se načrtuje prvič po dolgih letih oživiti in organizirati 46. Teden cvička v Šentjerneju. Za ta namen so
planirana sredstva, ki se bodo na podlagi javnega razpisa dodelila izbranemu prijavljenemu izvajalu prireditve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocenjena potrebna sredstva za izpeljavo projekta.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
Vrednost: 59.220 €

14013 - Promocijske aktivnosti in projekti
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na omenjeni postavki se planirajo sredstva za izdelavo promocijskega materiala in storitev občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 13.005 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa in turističnih
društev, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko
vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično
infrastrukturo. S tem se bo dosegel skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno
gospodarsko rast.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujali bomo partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev in drugih akterjev na področju
turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni posredovanje turističnih informacij, v
označevanje turistično zanimivih točk in v sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem območju.

Stran 69 od 135

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
Vrednost: 59.220 €

14006 - Turistični programi - JR
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunske postavke se bodo financirali projekti turističnih društev na podlagi objavljenega razpisa za dodelitev
sredstev v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za sofinanciranje je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Pravilniku o sofinanciranju turističnih
programov v Občini Šentjernej.

14023 - Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S projektom ""S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)"", ki je skupni projekt štirinajstih občin posavske in
dolenjske regije ter Direkcije RS za infrastrukturo se v prostor umešča državna kolesarska povezava, ki bo urejena in
zgrajena fazno. Projekt sodi v sklop projekta vzpostavljanja državnih kolesarskih povezav in mreže regionalnih
kolesarskih poti. Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je bila zaključena v letu 2016, se je nanašala na pripravo
potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za
izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) za vključitev projekta v državni Načrt
razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri projektu sta zadolžena
Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Predvideno je, da se iz državnega proračuna
zagotavljajo označitve poti, medtem ko je v interesu občine, da izvede gradnjo poti in odkupe zemljišč. V letu 2018
je tako predvideno nadaljevanja izgradnje kolesarske mreže.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov Razvojnega centra Novo mesto za izvajanje aktivnosti na tem projektu.

14027 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nosilec projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je Občina Mirna. V projekt je vključenih 41 partnerjev
- občin, in sicer: Benedikt, Bled, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Idrija, Jesenice, Kočevje,
Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Lukovica, Metlika, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ormož,
Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika,
Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec in Žužemberk. V letu 2018 bodo nastali na projektu naslednji stroški: udeležba na
sejmih predvsem v tujini, oglaševanje in priprava prispevkov v revijah, priprava prospektov s tematskimi potmi,
urejanje spletne strani in facebooka, komuniciranje z mediji, organizacija dogodkov, administrativne, pravne in druge
potrebne storitve.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

14028 - Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirajo sredstva za izdelavo Strategijo razvoja turizma v Občini Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-15-0010 Strategija razvoja turizma v Občini Šentjernej
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev za ta namen.

14038 - Dogovor za razvoj regij (RC)
Vrednost: 3.005 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračun 2018 se uvaja nova proračunska postavka Dogovor za razvoj regij...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Razvojnega centra Novo mesto.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 676.480 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

DEDIŠČINE

zajema

naloge

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem
z nitrati iz kmetijske proizvodnje, Operativni program za zmanjševanje onesnaževanja površinskih voda z nevarnimi
snovmi, Operativni program za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, Operativni program varstva pred
hrupom, Operativni program akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000
območij in drugi državni in evropski dokumenti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje
onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.
Dolgoročni cilji: učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov, spodbujanje varčevanja z vodo in izrabe alternativnih
vodnih virov, vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij, izdelava novelacije energetskega
koncepta občine, zmanjšano obremenjevanje okolja, ureditev čiščenja odpadnih voda na podeželju, povezovanje
gospodarskih javnih služb, ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih, ureditev odlaganja odpadkov,
trajnostna dostopnost, Dolgoročni kazalci so: učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov, dnevna poraba vode
(l/prebivalca) iz vodooskrbnih sistemov, zmanjšano obremenjevanje okolja, stroški komunalnih storitev in poraba
goriv v prometu.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema glavni program - 1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 676.480 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad
okolja.

sredstva za
onesnaženjem

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so: preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in porast obnovljivih virov energije in odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki
urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti,
ranljivosti ali obremenjenosti okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program:
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 47.800 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma15029001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija divjih odlagališč na območju občine Šentjernej, ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju
in izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidena sanacija divjih odlagališč odpadkov ter organizacija očiščevalne akcije in urejanja okolja, v katero se
bodo vključila društva in skupine občanov. Kazalniki: količina zbranih odpadkov, čistost in urejenost celotne občine,
število divjih odlagališč v občini.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €
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15001 - Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD
(II.faza)
Vrednost: 5.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi medobčinske pogodbe je občina dolžna sofinancirati 2,23 % delež stroškov za širitev odlagališča
komunalnih odpadkov CeROD - II. faza .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0054 Sofinanciranje širitve CeROD (I. in II. faza)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Medobčinska pogodba o sofinanciranju širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD, izračun vrednosti deleža
sofinanciranja Občine Šentjernej pri izgradnji centra.

15002 - Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predlagana vrednost je predvidena za nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, ki ga je potrebno zagotoviti v
določenih delih občine, kjer to še ni urejeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0055 Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena realizacije proračuna preteklega leta in dejanske potrebe po nakupu posod za ločeno zbiranje odpadkov so bile
osnove planiranja sredstev v proračunu leta 2018.

15003 - Sanacija črnih odlagališč
Vrednost: 8.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sanacijo črnih odlagališč na območju občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo planirali na podlagi dejanske potrebe na območju občine za sanacijo črnih odlagališč.

15007 - Zbirno reciklažni center Šentjernej
Vrednost: 24.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju, plačilu materialnih stroškov ter opravljanju del za potrebe Zbirno
reciklažnega centra Šentjernej. Storitve izvaja JP EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je realizacija v preteklem letu in predvideni strošek izvajanja del.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 628.680 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilne naprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo in zmanjšanje izpustov odpadne vode v
naravno okolje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 se nadaljuje izgradnja kanalizacijskega sistema. Cilj je zagotovitev zadostnih količin odpadne vode na
CČN. Kazalnik: število km izgrajenega kanalizacijskega omrežja in količina pripeljane odpadne vode na CČN.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

15012 - Izgradnja centralne čistilne naprave odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
Vrednost: 7.960 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej je v letu 2011 sklenila s koncesionarjem Čista dolina - SHW, Komunalno podjetje, d.o.o., Pogodbo
o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo (CČN) Šentjernej in izvedbo gradbenih
del potrebnih za začetek obratovanja CČN, kar je vključevalo sanacijo ometov in tlakov, dokončanje temeljev za
opremo in tlakov in izvedba vodovodne napeljave, prezračevanja in električne napeljave. Navedena dela so bila
izvedena s podizvajalci in prevzeta v marcu 2013. Izvajalec strojnih in elektro instalacij Jože Žagar s.p., tehnično
svetovanje, nadzor in inženiring, Straža, je izdal Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice v
višini 5% od pogodbene vrednosti kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 7.960€ in ta
znesek ostane zadržan na računu občine za dobo petih let, kar poteče 3.4.2018. Ta sredstva so planirana v proračunu
2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0056 Izgradnja centralne čistilne naprave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo (CČN) Šentjernej in izvedbo gradbenih
del potrebnih za začetek obratovanja CČN z Aneksom št. 1 k osnovni pogodbi, Sporazum o izplačilu zadržanega
zneska po pogodbi o izvedbi storitve elektro in strojnih instalacij, Primopredajni zapisnik o prevzemu in predaji
izvedenih strojno instalacijskih del v garancijsko uporabo za objekt Čistilna naprava v Občini Šentjernej in Menična
izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice.

15016 - Obratovanje centralne čistilne naprave
Vrednost: 456.020 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi koncesijske pogodbe je občina dolžna plačevati koncesionarju obratovalne stroške in stroške financiranja,
kar je vključeno na tej postavki.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0015 Obratovanje CČN - financiranje izgradnje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Koncesijska pogodba za opravljanje javnih gospodarskih služb zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda.

15020 - Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza
Vrednost: 164.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 se načrtuje izgraditi dodaten sekundarni kanal na Gor. Brezovici in na Vrhu pri Šentjerneju ter pridobiti
PGD dokumentacijo za izgradnjo fekalne kanalizacije in črpališča v Dol. Stari vas. Prav tako se bo pričelo v letu 2018
z izgradnjo kanalizacije v Dol. Stari vas, kar se bo nadaljevalo tudi še v prihodnjih dveh proračunskih letih. Dela
izvaja JP EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-13-0010 Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za sredstva so pridobljene ponudbe za projektiranje in izvedbo del.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 544.220 €
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).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt (OPN). Za
posamezna področja občinski svet sprejema tudi področne strategije in programe, ki imajo posledice za prostorski
razvoj.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne
prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za poslovno, servisno in obrtno dejavnost v
občini, kar pomeni opremiti čim več zemljišč z osnovno komunalno opremo. Poglavni namen je izboljšati bivalno
okolje za vse občane in nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja. Planirani kazalnik, na podlagi katerega
se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov ter prostorskih izvedbenih aktov oz.
izvedba posameznih faz projektov in prostorskih izvedbenih aktov.
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,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 82.250 €
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Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za: urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni razvojni cilji na področju prostorskega planiranja so zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo
konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanega
območja, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno zakonodajo ter njihovo usklajevanje
z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa ter vključujejo nadaljevanje nalog po
sprejetih aktih dolgoročnega prostorskega planiranja in občinskem prostorskem načrtu, ki dajejo osnovo za
prilagajanje novim potrebam razvoja Občine Šentjernej glede na novo prostorsko zakonodajo Republike Slovenije in
v skladu s strateškimi načrti občine.
Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih
projektov ter prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati
dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci
in lastniki zemljišč ter s širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave
posameznih projektov.
Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega planiranja so: kazalci vzdržnega prostorskega razvoja z racionalno
rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije, kazalci kakovostnih
življenjskih razmer v občini, kazalci kvalitetnega in humanega razvoja naselij ter njihove oskrba, kazalci prostorsko
usklajene in med seboj dopolnjujoče se razmestitve različnih dejavnosti v prostoru, kazalci prostorskih možnosti za
skladen razvoj skupnosti, kazalci varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, kazalci trajnostne rabe
naravnih dobrin in kazalci varovanja drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij,
urejanje mej občine, vzpostavitev, noveliranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
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 in Stanovanjski zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito
gospodarjenje za nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za
skladen in celovit razvoj poselitvenih območij na teritoriju občine. V ta namen se bodo izvajale geodetske storitve,
parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci so izvajanje nadzora nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in izvajanje
učinkovitega gospodarjenja s prostorom.
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4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Vrednost: 72.300 €

16014 - Geodetske storitve
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Geodetske storitve potrebujemo za odmero javnih površin po zaključenih investicijah ter za odmero ostalih javnih
površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 in ocena potrebnih sredstev za ta namen.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 62.250 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
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 in Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izdelava ustrezne planske in izvedbene prostorske dokumentacije, ki bo omogočila
uravnotežen razvoj Občine Šentjernej in bo zadovoljeval tako razvojne potrebe občanov kot dolgoročne potrebe po
varovanju okolja in narave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja so pričetek postopka priprave sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), priprava za to potrebnih strokovnih podlag ter drugih prostorskih
dokumentov ter sprejem strategije razvoja Občine Šentjernej, kot strateškega dokumenta in strokovne podlage, za
katero poteka postopek priprave. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je
obseg izvedbe planiranih projektov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo,
da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci
in lastniki zemljišč, ter s širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave
posameznih projektov.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Vrednost: 668.711 €

16016 - Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine
Vrednost: 11.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega stroške porabe vode, komunalnih storitev, ogrevanja, električne energije, stroške tekočega
vzdrževanja, odvoza smeti ter ostale stroške vzdrževanja objektov, ki so v lasti občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je bila poraba sredstev preteklega leta.

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Vrednost: 72.300 €

16023 - Občinski prostorski načrt (OPN)
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prostorski razvoj temelji na trajnostnem prostorskem načrtovanju, ki obsega predvsem pripravo občinskih prostorskih
aktov in strokovnih podlag zanje, pripravo idejnih študij in drugih strokovnih podlag. Planirana sredstva na tej postavki
so načrtovana za delno izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (OPN), za kar so planirana
sredstva tudi v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0065 Občinski prostorski načrt (OPN)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocene temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb.

16068 - Strategija razvoja občine Šentjernej
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej je že v letu 2016 za potrebe nadaljnjega razvoja občina pričela s postopkom priprave strategije
razvoja občine, za kar je bila glavnina sredstev porabljena v proračunu za leto 2017. V letu 2018 so planirana sredstva
na tej postavki za zadnjo fazo izdelave Študije prostorskega razvoja naselja Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-16-0007 Strategija razvoja občine Šentjernej
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba št. 3500-1/2016 za izdelavo Študije prostorskega razvoja naselja Šentjernej.

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 422.740 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost zajema dejavnosti povezane z vzdrževanjem komunalne infrastrukture
na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnost. Namen glavnega
programa je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega
podjetja Komunala Novo mesto. Program vključuje tudi sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in za
druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, redno vzdrževanje pokopališč in
poslovilnih objektov, zavarovanje poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 301.520 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno
mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj: izgrajeni novi sistemi oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2018, za drugi cilj pa je
izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte. Kazalniki: dolžina (km) izgrajenega
vodovodnega sistema, število intervencijskih del in vzdrževanj.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

16004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej v letu 2018 predvideva izvesti le nujna investicijska vzdrževanja vodovodnih sistemov, kajti večji
del proračunskih sredstev iz komunalnega področja bo namenjen financiranju projekta "hidravlična izboljšava".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0020 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Komunale Novo mesto za leto 2018.

16036 - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske
Vrednost: 262.700 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se je aktivno začel izvajati v letu
2016 in se bo zaključil predvidoma v letu 2018. Investitorji predmetne investicije v oskrbo s pitno vodo na območju
osrednje Dolenjske so občine Novo mesto, Straža, Škocjan, Šentjernej in Šmarješke Toplice. Namen tega projekta je
izboljšati javni sistem vodooskrbe in s tem omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo za prebivalce
vključenih občin. Za planirane aktivnosti na projektu so na proračunski postavki vključena potrebna sredstva na osnovi
znanih finančnih podatkov iz strani nosilca in izvajalca projekta. V sami občini Šentjernej se bo dosegalo naslednje
cilje: - izboljšanje kvalitete pitne vode za vse občane naše občine ob zaključku projekta, - hidravlično izboljšanje in
nadgradnja vodovodnega sistema v občini Šentjernej v skupni dolžini 5.129 m s kvalitetnejšimi materiali in večjimi
profili, - zmanjšanje vodnih izgub iz 17,8% na 15% po zaključku investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-08-0008 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema osrednje Dolenjske

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na podlagi sklenjenih pogodb in potrjene investicijske dokumentacije ter plana Komunale Novo mesto
d.o.o..

16052 - Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
Vrednost: 12.451 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu 2018 na postavki "intervencijska dela" so rezervirana sredstva za nepredvidena intervencijska dela na
dejavnosti oskrbe s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.

16055 - Vzdrževanje hidrantov
Vrednost: 6.369 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega
pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov temelji na podlagi potrebnih vlaganj v obnovo hidrantnega omrežja in na podlagi plana Komunale
Novo mesto d.o.o..

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 32.520 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
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Zakonske in druge pravne podlage
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.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj: zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe in gospodarno ravnanje (vzdrževanje in urejanje) s
pokopališči.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

16007 - Tekoče vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 15.520 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč, kar izvaja koncesionar za pokopališko in pogrebno dejavnost
(odvoz in deponija odpadkov, plačilo porabe električne energije, urejanje pokopališč itd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

16017 - Pokopališče Orehovica
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 se planira urediti sanitarije in pomožni prostor (kuhinja) v obstoječi mrliški vežici in pridobiti PGD
dokumentacijo za novo mrliško vežico s parkirišči in pokopališčem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0084 Pokopališče Orehovica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocene temeljijo na podlagi ocene višine potrebnih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in planiranih
izvedenih del.

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj: zagotavljati kvalitetno komunalno in cestno opremo, primerno vzdrževati in urejati naselja, kar
vključuje tudi praznično okrasitev.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj: je primerna praznična urejenost centra Šentjerneja in okolice.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

16010 - Praznična okrasitev naselij
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so načrtovana za okrasitev občine, ki se izvaja vsako leto v mesecu decembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je poraba sredstev preteklega leta in ocena potrebnih sredstev za ta namen.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 83.700 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem in zagotovitev urejenosti občine ter v zimskem času
omogočiti nemoten promet po lokalnih cestah občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 predvidevamo na področju - druge komunalne dejavnosti tekoče vzdrževati ulice, zelenice, pešpoti in
tekoče odvažati odpadke. Kazalniki so: urejenost naselij, stanje vzdrževanih javnih površin.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

16006 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin (ulic, pešpoti, zelenic in gredic)
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka obsega sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic in pešpoti, urejanje gredic, v kolikor
bo to potrebno med letom. Izvajalec del je predvsem JP EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev za ta namen.
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16011 - Druge komunalne storitve
Vrednost: 63.906 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za dodatni odvoz smeti za naselje Tolsti vrh in za ureditev merilnih mest. V
sklopu proračunske postavke je zajeto obračunavanje kanalizacije s porabljenim materialom za ta namen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V proračunu za leto 2017 so bila planirana sredstva v enaki višini kot se načrtuje za leto 2018, vendar na proračunski
postavki 16033 Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum). Zaradi razdelitve dejavnosti JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej na vrsto izvedenih del in storitev, so se odprle nove proračunske postavke, ki natančno opredeljujejo vrsto
opravljenih del in storitev.

16050 - Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)
Vrednost: 13.794 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe Komunala
Novo mesto d.o.o.. Na postavki so vključeni stroški vodenja analitične in operativne evidence ter
kataster infrastrukture in izvedba vseh potrebnih obračunov in drugih podatkov za knjiženje vseh poslovnih dogodkov
v zvezi z infrastrukturo. Poleg navedenih odhodkov so vključeni stroški za izdajanje javnih pooblastil (projektni
pogoji, soglasja za posege v prostor), ki jih izdaja Komunala Novo mesto d.o.o..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov temelji na podlagi predvidenega obsega del za vodenje katastra in na podlagi plana Komunale Novo
mesto d.o.o..

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 39.230 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z nepremičninami
vključno z opremljanjem le-teh s komunalno infrastrukturo in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z
veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju upravljanja in razpolaganja z nepremičninami se načrtuje sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov
upravljanja in razpolaganja z nepremičninami ter sredstva za nakupe nepremičnin in z njimi povezanih stroškov.
Glavni cilj je rešiti čim večje število premoženjskopravno neurejenih razmerij.
Cilj: izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej. Kazalnik: realizacija letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma realizacija načrtovanih odkupov ter število rešenih
premoženjskopravnih razmerij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
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- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 39.230 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih
zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ustvariti izhodišča za realizacijo prostorskih ureditev in posegov v prostor za dosego javne koristi. V
letu 2018 predvidevamo izvesti nakupe zemljišč po zaključenih investicijah glede na Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2018.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
Vrednost: 2.613.570 €

16019 - Nakup zemljišč po zaključenih investicijah
Vrednost: 39.230 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema nakupe potrebnih zemljišč, ki so bila delno tangirana ali v celoti porabljena za gradnjo
določenih investicij, predvsem se nakupi nanašajo na odkup zemljišč za cesto, določeni primeri za potrebe izgradnje
parkirišč, pločnikov in avtobusnih postajališč. Podrobnejši podatki o zemljiščih (št. parcel, izmera, namenska raba,
orientacijska vrednost, način razpolaganja, lokacija) so razvidni iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
in Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-07-0057 Nakup zemljišč po zaključenih investicijah
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za vključitev potrebnih sredstev v proračun je Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2018, medtem ko so orientacijske vrednosti zemljišč določene na podlagi cenitev ali ocenjene vrednosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 69.800 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju
primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški
dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je za vse občane zagotoviti enakomerno dostopnost do kvalitetnih in primerljivih zdravstvenih storitev
ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 2.900 €
Opis glavnega programa
Glavni
program
1706
Preventivni
programi
zdravstvenega
varstva
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

vključuje

sredstva

za

Dolgoročni cilji glavnega programa
S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v
največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševalo razlike v zdravju med
posameznimi skupinami prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva z namenom vključitve
čim večjega števila občanov. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Vrednost: 2.900 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje
preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje zdravja zlasti zdravstveno ogroženih otrok in invalidov, s higiensko in epidemiološko dejavnostjo
preprečevati nastajanje morebitne gospodarske in zdravstvene škode.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji: izvesti deratizacijo in pregled ustreznosti kopalnih vod v času kopalne sezone.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

17005 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 400 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za odvzem vzorcev kopalne vode in pregled ustreznosti in primernosti kopalne vode za kopanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrebna sredstva za izvedbo planiranih aktivnosti.

17007 - Deratizacija
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za izvajanje deratizacije na območju naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje omenjene postavke je bila realizacija preteklega leta.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 66.900 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje obveznosti s področja zdravstvenega varstva,
ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva, zagotavljanje zadostnih količin krvi, krvnih
pripravkov, motiviranje ljudi za darovanje tkiv v korist bolnikov, ki tkiva nujno potrebujejo za življenje in
odpravljanje najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško
pregledne službe. Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica
pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki: število zavarovanih oseb ter število
opravljenih mrliških ogledov, obdukcij
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 58.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na
področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o preskrbi s
krvjo, Zakon o socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo. Proračunska sredstva so namenjena v skladu z Zakonom
o socialnem varstvu za zavarovanje oseb brez dohodkov ter za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov osebam brez
dohodkov oz. prejemnikom denarne socialne pomoči. Kazalniki: Število zavarovanih oseb brez prejemkov in število
umrlih, kateri svojci so brez dohodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim osebam in osebam brez dohodkov. Kazalniki: Število
zavarovanih oseb brez prejemkov in število umrlih, kateri svojci so brez dohodkov.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

17003 - Zavarovanje oseb brez prejemkov
Vrednost: 58.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o uveljavitvi pravic iz
javnih sredstev dolžna plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam in osebam brez dohodka.
Postavka zajema stroške omenjenih prispevkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja, zakonska podlaga
je v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 8.900 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti in zagotavljanje sredstev za ta namen. Kazalniki:
plačilo obveznosti za ta namen.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje sredstev za mrliško ogledno službo. Kazalnik je plačilo obveznosti za ta namen.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €
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17004 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 8.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo posmrtnin, ki jih je občina dolžna plačevati za občane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o socialnem zavarovanju in varstvu ter ocena realizacije proračuna na tej postavki v preteklem letu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 369.752 €
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).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Letni
program športa, Nacionalni program športa v RS 2011-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji na področju kulture: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na vseh področjih
področjih - glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost,
spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.
Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje občanov na vseh področjih športa in v sodelovanju z izvajalci
letnega programa športa tudi priprava kakovostnih športnih programov. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko
vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno
uravnovešene osebe.
Dolgoročni cilji na področju mladine so zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in
vključevanje čim večjega števila mladih v lokalne, nacionalne in evropske mladinske programe, kvalitetnejše in
aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine.
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.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 7.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične
in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega upravljanja, povečanje dostopnosti javnosti
do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oz. tistih spomenikov in objektov
kulturne dediščine, ki so v lasti občine. Kazalci: izvedba zastavljenih programov, kakovostno ohranjena kulturne
dediščine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je: 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 7.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18029001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o določitvi
zvrsti predmetov kulturne dediščine, Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva,
o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, Uredba o
metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Pravilnik o načinu
izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine. Kazalnik: višina porabljenih sredstev za ta namen in fizično stanje
kulturne dediščine (spomeniki, objekti).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj: sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na področju občine Šentjernej. Kazalnik: višina
porabljenih sredstev za ta namen in fizično stanje kulturne dediščine (spomeniki, objekti).
Finančna sredstva so namenjena za vzdrževanje kulturnih spomenikov in sofinanciranje dejavnosti zavoda Historium,
ki ima status v javnem interesu in vzdržuje in obnavlja muzej na prostem.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18001 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ohranjanju oz. obnavljanju objektov kulturne dediščine kot so spomeniki in drugi objekti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0006 Muzej na prostem in spomeniki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev za ohranjanje in vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

18046 - Zavod za kulturo in turizem Historium (zavod v javnem interesu)
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za sofinanciranje tekočega vzdrževanja Muzeja na prostem Pleterje, ki ga vodi Zavod za kulturo in turizem
Historium.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-11-0006 Muzej na Prostem in spomeniki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je podpisana pogodba o sofinanciranju.

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 293.252 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 Programi
založniško
dejavnost,
umetniške
dejavnost, druge programe v kulturi.

v kulturi
programe,

vključuje
ljubiteljsko

sredstva za knjižničarsko dejavnost,
kulturo,
medije
in
avdiovizualno

Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje sredstev za kulturne dejavnosti. Kazalci: Število obiskovalcev knjižnic, število društev in
njihovih programov, število programov in obiskovalcev v KCPT.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 136.552 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice,
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o načinu izvajanja
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik
o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in
stroškov krajevnih knjižnic.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti zadostna finančna sredstva za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Krajevno knjižnico Šentjernej
na podlagi Zakona o knjižničarstvu, za kulturne dejavnosti in za sofinanciranje programov in materialne stroške
Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej. Kazalniki: Število obiskovalcev knjižnic, število društev in njihovih
programov, število programov in obiskovalcev v KCPT.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za del plače, nakupa knjig in ostalih skupnih stroškov za Knjižnico Mirana Jarca Novo
mesto,
- pokrivanje plače, materialnih stroškov, nakupa knjižničnega gradiva ter plačilo tekočih stroškov (kot so poraba
vode, električne energije, ogrevanje) za krajevno knjižnico v Šentjerneju.
Doseganje ciljev se bo merilo s številom obiskovalcev knjižnic, številom društev in njihovih programov in
s pestrostjo programov v KCPT in številom obiskovalcev v KCPT.
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18030 - Knjižnica (matična in krajevna)
Vrednost: 136.552 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina iz te postavke sofinancira knjižnici v skladu s 53. členom Zakona o knjižničarstvu skupne stroške splošne
knjižnice, in sicer se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na občine premo sorazmerno s številom prebivalcev.
V skupne stroške sodijo materialni stroški in stroški dela, povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega
gradiva ter z delovanjem skupnih služb. Medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na
območju občine (krajevna knjižnica), krije vsaka občina sama.
V letu 2017 občina planira urediti in zamenjati dotrajano pergolo ob kulturnemu centru za potrebe knjižnice.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja je prejet finančni plan knjižnice za leto 2016 in Zakona o knjižničarstvu.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 121.700 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039003 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o varovanju in
hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za
opravljanje državne javne službe muzejev, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov
in javnih agencij na področju kulture.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.
Kazalniki: Število obiskovalcev knjižnic, število društev in njihovih programov, število programov in obiskovalcev v
KCPT.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov. Doseganje ciljev se bo merilo s številom obiskovalcev
knjižnic, številom društev in njihovih programov in s pestrostjo programov v KCPT in številom obiskovalcev v KCPT.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18011 - Kulturni programi - JR
Vrednost: 16.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki Kulturni programi - JR se razdelijo
razpisa in so namenjena sofinanciranju dejavnosti oz. projektov kulturnih društev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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na

podlagi

javnega

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo 2018-2025 in v skladu
s Pravilnikom o sofinanciranju kulturni programov Občini Šentjernej.

18036 - Pihalni orkester Občine Šentjernej (društvo v javnem interesu)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delovanja Pihalnega orkestra Občine Šentjernej za leto 2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je finančna konstrukcija Kulturnega društva Pihalni orkester občine Šentjernej.

18037 - Kulturni center Primoža Trubarja - sofinanciranje programov
Vrednost: 60.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju javnega kulturnega programa Kulturnega centra Primoža Trubarja,
ki ga izvaja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej ter plačilu članarine kulturnih domov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje potrebne višine sredstev je realizacija za leto 2016.

18038 - Kulturni center Primoža Trubarja - materialni stroški
Vrednost: 34.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Med materialne stroške Kulturnega centra Primoža Trubarja sodijo plačilo porabe električne energije, vode, stroški
ogrevanja, tekoče vzdrževanje prostorov in zavarovanje ter stroški porabe telekomunikacijskih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-15-0002 Kulturni center Primoža Trubarja - investicije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je dejanska realizacije preteklega leta.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 35.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje naslednje: lokalni časopis, lokalni radio,
lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izdajanjem lokalnega časopisa, s sodelovanjem v programu televizije Vaš kanal ter v ostalih sodelovanjih z mediji
želimo občane seznaniti z aktualnostmi, jim omogočiti čim kvalitetnejše preživljanje prostega časa z raznimi vabili
na prireditve in dvigniti kulturni nivo občanov. Kazalniki: sodelovanje občanov pri soustvarjanju glasila, spletne
strani, število obiskovalcev na prireditvah, kakovost programa v KCPT.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči želimo čim večjo obiskanost organiziranih prireditev, občanom preko glasila poročati o aktivnostih,
novostih...itd. Kazalniki: sodelovanje občanov pri soustvarjanju glasila, spletne strani, število obiskovalcev na
prireditvah, kakovost programa v KCPT.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 157.426 €

18013 - Izdajanje občinskega časopisa (Šentjernejsko glasilo)
Vrednost: 28.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov priprave ter tiskanja Šentjernejskega glasila ter plačilo za
uredniško delo in lektoriranje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18047 - Sofinanciranje medijev
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke bo sofinancirano delovanje medijev, ki bodo pokrivali dogajanje v lokalni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Temeljna zakonodaja je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o medijih.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 8.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj se nanaša na čim večjo, kvalitetno in aktivno vključevanje romske populacije v vse sfere družbenega
življenja in podpora ostalim društvom pri njihovem delovanju.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Finančna sredstva na tem glavnem programu so namenjena za izvedbo strategije reševanja romske problematike ter
za sofinanciranje programov preko javnega razpisa za društva, ki niso opredeljena kot kulturna, športna, turistična.
Letni cilj je zagotavljanje pogojev za reševanje romske problematike in sredstva za programe ostalih društev.
Kazalniki: Izdelana strategija reševanja romske problematike in število ostalih društev ter njihovih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:
18049001 Programi veteranskih organizacij.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Opis podprograma 18049004 Programi drugih posebnih skupin: zagotavljati sredstva za najrazličnejše aktivnosti in
programe, namenjene pripadnikom romskih skupnosti pri njihovem aktivnem vključevanju v širšo družbo ter
njihovem udejstvovanju na različnih področjih življenja in dela v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Področje se uvršča med prioritete in ukrepe Operativnega programa za kohezijsko politiko in sicer: 9.2. Socialna
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, Specifični cilj Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno
izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju, 2.10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost, 2.10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje
prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc z ukrepi, 2.10.3.
Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z razvojem izobraževalne infrastrukture z ukrepi
Spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije s krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega
učenja (regijski).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dokončanje že začetih projektov iz preteklih let, načrtovanje in izvajanje novih programov oz. vsebin na podlagi
razvojnega dokumenta RRP 2014 - 2020, občinskih usmeritev in možnosti črpanja evropskih sredstev. Kazalci: število
izvedenih programov in projektov socialne in družbene integracije pripadnikov Romske skupnosti, realizirani
infrastrukturni projekti, ki omogočajo izvajanje zastavljenih vsebin oz. programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih aktivnosti na področju integracije pripadnikov Romske skupnosti, zlasti s predvidenim urejanjem
romskih naselij in priprave strategije reševanja romske problematike.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18044 - Strategija reševanja romske problematike
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za izdelavo strategije reševanja aktualne romske problematike.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocenjena vrednost potrebnih sredstev za izdelavo strategije.

18045 - Programi drugih društev - JR
Vrednost: 5.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se planirajo za sofinanciranje programov ostalih društev, ki po svoji dejavnosti ne sodijo med kulturna,
športna, turistična in invalidska društva (to so predvsem naslednje društvene skupine: čebelarji, upokojenci, študenti,
kmetice...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja je ocena potrebnih sredstev in realizacija preteklega leta ter Pravilnik o sofinanciranju
socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šentjernej in ostala področna zakonodaja.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 61.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne
programov na področju športa in programov za mladino.

aktivnosti

vključuje

sredstva

za

financiranje

Dolgoročni cilji glavnega programa
Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski dejavnik. Cilj
na področju športa je povečati udejstvovanje na vseh področjih športa, obogatiti in izvajati letne programe športa v
celoti, povečevati odstotek športno aktivnih prebivalcev, ohranjati število kakovostnih in vrhunskih športnikov,
zagotavljati vsebinsko, z različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev in povečati
izkoriščenost obstoječih javnih in privatnih športnih objektov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Finančna sredstva so namenjena za stroške organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj, za programe športnih
društev, za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, za obnovo tal športne dvorane OŠ Šentjernej in
sofinanciranje programa Kluba za konjski šport Šentjernej, ki deluje v javnem interesu.
Glavni letni cilj je zagotavljanje pogojev za športna tekmovanja šolskih otrok, športnih društev, za športne objekte pri
OŠ Šentjernej in ohranjanje tradicije konjskih dirk v občini, ki jih organizira Klub za konjski šport Šentjernej.
Kazalniki: ohranitev nivoja športnih objektov ter število konjskih dirk v Šentjerneju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa
Vrednost: 59.800 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe
in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in
upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
Stran 95 od 135

- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Šentjernej ukvarja s športom
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom
- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa
Kazalci:
- organizacija športnih tekmovanj, prireditev
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu
- delež športno aktivnih prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini
Kazalci:
- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18020 - Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih
tekmovanj
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z Agencijo za šport Novo mesto imamo vsako leto sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri koordinaciji, organizaciji,
izpeljavi in financiranju interesnih programov športa otrok in mladine na ravni regije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiranje sredstev na podlagi realizacije preteklega leta.

18021 - Športni programi - JR
Vrednost: 23.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za namen delovanja športnih društev, ki so planirana na slednji postavki bodo razdeljena na podlagi javnega
razpisa, ki ga Občina Šentjernej objavlja vsako leto, prav tako pa so na postavki vključena sredstva, ki so bila športnim
društvom dodeljena v preteklem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Nacionalni program za šport v RS 2014-2023, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini
Šentjernej, predlog Letnega program športa v Občini Šentjernej za leto 2018.
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18023 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so predvidena sredstva za vzdrževanje športnih objektov in okolice, kamor sodi košnja igrišča, košnja
zelenih površin ob igrišču, obrezovanje obstoječih dreves na lokaciji ob igrišču in podobno, katerega izvajalec je
OŠ Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2015.

18042 - Fitnes park v naravi
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je postaviti fitnes park na prostem, ki bi bil namenjen vsem obiskovalcem in bi služil druženju,
rekreaciji in sprostitvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0002 Fitnes park v naravi

18043 - Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu)
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za financiranje dejavnosti Kluba za konjski šport, ki deluje v javnem interesu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 1.200 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti
društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Zakon o javnem interesu
v mladinskem sektorju, Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podpora dejavnostim društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in
mladine ter vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, vključevanje čim večjega števila te populacije v
prostočasne dejavnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov,
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zadovoljstvom uporabnikov in z višino sredstev za sofinanciranje programov za otroke, ki so izbrani na javnem
razpisu, in sicer program telovadimo skupaj.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

18026 - Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so proračunska sredstva za sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok. Gre za
sofinanciranje naslednjih programov preko osnovne šole in Društva prijateljev mladine (DPM) "Mojca": Veleizlet,
tekmovanje na Igrah brez meja, projekt Evropa v šoli, Otroški parlament. Prav tako se iz te postavke plača avtobusni
prevoz otrok, ki se udeležijo oratorija v sklopu Župnijskega urada Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiranje sredstev na podlagi preteklega leta.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 4.787.428 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja
odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o visokem šolstvu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- omogočiti ustrezne prostore za varstvo predšolskih otrok ne glede na število na novo vključenih otrok,
- otrokom zagotavljati možnost obiskovanja glasbene šole, organizacijo tekmovanj v znanju,
- občanom v tretjem življenjskem obdobju zagotoviti prostor in možnost izobraževanja.
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,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 4.487.435 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti Vrtca Čebelica Šentjernej. Zakon o vrtcih in
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opredeljujeta obveznosti
občine na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Šentjerneja ter
zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok vrtca, ki ga je
občina, kot ustanoviteljica, dolžna zagotavljati. Glede na potrebe vpisa predšolskih otrok v vrtec je v izvedbi izgradnja
novega vrtca I. faze z 10 oddelki in nato II. faze z 8 oddelki.
Kazalniki: Število oddelkov in število vključenih predšolskih otrok, pravočasna izgradnja novega vrtca.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 19029001 Vrtci.

19029001 - Vrtci
Vrednost: 4.487.435 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19029001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Pravilnik o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Šentjernej zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih,
ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.
2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. 3. Cilji so usmerjeni k
zagotavljanj kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke. Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih
otrok v vrtec.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. V sodelovanju z vrtcem zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje, ugotoviti možnosti racionalizacije
izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec.
2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Cilji so usmerjeni k
zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke.
3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Šentjernej
in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov
ter posledično cene programov pravočasno uskladiti. Najpomembnejši cilj na tem področju v letu 2018 je izgradnja
Vrtca 1 in 2 v Šentjerneju. Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec, izgadnja sodobnih objektov
predšolske vzgoje.
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19030 - Najem prostorov za vrtec
Vrednost: 34.523 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema plačilo najemnine za dislocirane enote oz. oddelke Vrtca Čebelica, ki so locirani v
Orehovici, v Gor. Brezovici in v Gor. Gradišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva za ta namen so v proračunu 2018 načrtovana na podlagi podpisanih pogodb z najemodajalcema
prostorov. Izhodišče za izračun potrebne višine sredstev za ta namen je tudi izgradnja Vrtca Šentjernej 1, ki bo
prispeval k znižanju tovrstnih stroškov.

19037 - Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja
Vrednost: 1.982.184 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2017 pristopila k izgradnji novega vrtca zaradi zagotovitve zadostnega števila mest za predšolske
otroke in postopno ukinitev dislociranih enot vrtca. Namen gradnje je pridobitev 10 oddelčnega vrtca in vključitev
220 otrok v predšolsko vzgojo na enem mestu. Vrtec bo dvoetažen, nad nadstropjem, natančneje osrednjim prostorom
in galerijo, bo imelo še podstrešje, ki bo služilo namestitvi tehničnih naprav. Predvideni so tudi vsi prostori, ki sedaj
obstoječemu vrtcu in upravi vrtca manjkajo ali so premajhni. Vrtec je predviden v leseni montažni gradnji.
Novogradnja se bo povezala z nastreškom na stari del vrtca, ki bo kasneje porušen in na novo zgrajen. Z gradnjo se
bo zmanjšalo število dislociranih enot, kar bo prispevalo k zmanjšanju stroškov upravljanja in materialnih stroškov.
V letu 2018 se na postavki zagotavljajo sredstva za dokončno izgradnjo Vrtca Šentjernej 1 z vsemi pripadajočimi
stroški (nadzor, inženiring). Iz strani Eko sklada bo občina prejela na podlagi prijave projekta na javni razpis v letu
2018 tudi nepovratna sredstva v višini 768.150€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0006 Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podpisana Gradbena pogodba št. 430-11/2017 za gradnjo Vrtca Šentjernej 1 in 2, Sklep občinskega sveta št. 032249/2017 za izpeljavo vseh aktivnosti za izgradnjo vrtca in višina realizacije sredstev za namen izgradnje Vrtca
Šentjernej 1 v letu 2017.

19038 - Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja
Vrednost: 1.320.729 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena novogradnji 8 oddelčnega vrtca, s katero se bo skupaj z 10 oddelčnim (Vrtec
Šentjernej 1) v neposredni bližini zadostilo potrebam po varstvu otrok v občini. Projekt se bo v celoti izveden v letu
2018 in iz strani Eko sklada bo občina prejela v letu 2018 tudi nepovratna sredstva v višini 422.450€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB119-17-0007 Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podpisana Gradbena pogodba št. 430-11/2017 za gradnjo Vrtca Šentjernej 1 in 2 in Sklep občinskega sveta št. 032249/2017 za izpeljavo vseh aktivnosti za izgradnjo vrtca.
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19041 - Razlika med ceno programov in plačili staršev - zakonska obveznost
Vrednost: 1.140.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno programov in plačili staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so pripravljena na podlagi določil Zakona o vrtcih in drugih podzakonskih aktov. Iz proračuna občine se
vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev.
Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane. Ti stroški predstavljajo: stroške dela zaposlenih v vrtcu,
ki se določajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev,
potrebnih za izvajanje programa in stroške živil za otroke.

19042 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno programov in plačili staršev, ki ne
predstavljajo zakonske obveze. To so obveznosti občine za plačevanje zmanjšanja plačil staršev zaradi izpisa otrok iz
vrtca v poletnih mesecih na podlagi sklepa občinskega sveta in znižanja plačil ekonomske cene za starše v primeru
dolgotrajnejše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev se je planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 148.671 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence Osnovne šole
Šentjernej in osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter Glasbene šole Mirana Jarca
v Novem mestu in oddelka v Šentjerneju. Pravna podlaga so: Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, drugi predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic zaposlenih ter odloki in
Pogodba o zagotovitvi sredstev za financiranje materialnih stroškov in izvedbo dodatnih dejavnosti v Osnovni šoli
Šentjernej.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilje je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega
programa, optimizacijo šolske mreže glede na demografsko gibanje in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko
vzdrževanje šolskih prostorov ter materialne stroške za njihovo delovanje.
Kazalniki: Ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov
in opreme, število vpisanih učencev
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 132.900 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju
izobraževanja: Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o zavodih, Odloki o
ustanovitvi javnih zavodov, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa v OŠ.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in
smotrno vlaganje vanj. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo se ohranja in izboljšuje kvaliteta učnega procesa
(ohranjanje in bogatitev doseženega standarda osnovnega šolstva). Analize objektov, ki so bile opravljene v
preteklem letu in se jih sproti dopolnjuje, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege (energetsko sanacijo šole).
Kazalci: število izvedenih programov na osnovnih šolah, tehnične in tehnološke izboljšave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: izpolnjevanje obveznosti, ki so v skladu z zakonodajo v pristojnosti občine in ohraniti doseženi
standard na področju šolstva, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah, ohraniti materialne
pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja
in izobraževanja odraslih. Kazalci: realizacija zastavljenih programov, sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in
investicijska vlaganja v šole.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19005 - Materialni stroški v osnovnih šolah
Vrednost: 111.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki s vključena sredstva za pokrivanje tekočih materialnih stroškov (poraba elektrike, vode, ogrevanja).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2018 in 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.

19007 - Avtobusni prevoz za šolo v naravi
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva omenjene postavke so namenjena financiranju avtobusnih prevozov učencev osnovne šole za šolo v naravi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Stran 102 od 135

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2018, planirana višina sredstev pa ostaja enaka preteklemu
letu.

19009 - Tekmovanja učencev v znanju
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se osnovnim šolam sofinancirajo
namenjajo za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.

tekmovanja

učencev

v

znanju.

Sredstva

se

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva ostajajo na ravni preteklega leta in višina je usklajena s planom Osnovne šole Šentjernej za leto 2018.

19018 - Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Med ostale stroške Osnovne šole Šentjernej sodijo plačila zavarovalnih premij objektov, opreme in motornih vozil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2018, ocena realizacije za preteklo leto in Zakon o
financiranju vzgoje in izobraževanja.

19039 - Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Vrednost: 4.616 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za financiranje Osnovne šole Dragotin Kette v višini 3.694,00€ in dodatna sredstva v
višini 921,55€ za financiranje javnega zavoda Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško za leto 2017, kajti v šolo
sta vključena 2 otroka iz občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

19040 - Program ''JV Slovenija smuča na Gačah''
Vrednost: 2.785 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za zagotovitev nakupa smučarskih vozovnic za učence osnovne šole. Merilo za višino prispevka
občine je število osnovnošolcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pismo o podpori k projektu in dogovor 15 županov dolenjsko-belokranjskih občin.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 15.471 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Finančne
obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi v naslednjih obdobjih je cilj zagotavljati optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo vzgojnoizobraževalnih programov na področju osnovne glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti. Kazalci:
površina objektov, namenjenih osnovnemu glasbenemu izobraževanju, število učencev, vključenih v osnovno
glasbeno izobraževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole,
upoštevajoč kvaliteto in raznovrstnost programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol. Z zagotavljanjem
pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti, želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev v glasbeno šolo.
Kazalci: izpolnitev zastavljenega plana.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19012 - Glasbena šola Novo mesto
Vrednost: 15.471 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole, in sicer se iz proračuna
pokrivajo materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje glasbene šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19035 - Evropski teden mobilnosti
Vrednost: 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Akciji evropskega tedna mobilnost, ki od leta 2002 v tednu med 16. do 22. septembra poteka v različnih evropskih in
slovenskih mestih, se je v letu 2015 z različnimi aktivnostmi in dogodki pridružila prvič Občina Šentjernej. Tudi v
letu 2018 se bo pridružila tej akciji.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev za ta namen.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 4.503 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike
izobraževanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dostopnost izobraževanja odraslim in zvišanje njihove izobrazbene ravni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji: višji nivo znanja v družbi in povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb. Kazalci: število
vključenih odraslih, ki obiskujejo neformalne oblike izobraževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19059001 Izobraževanje odraslih,
- 19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059002 - Druge oblike izobraževanja
Vrednost: 4.503 €
Opis podprograma
Podprogram 19059002 vsebuje: druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
zakon o glasbenih šolah
zakon o izobraževanju odraslih.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19022 - Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko
Vrednost: 4.503 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvajanje Regijske štipendijske sheme
Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2018/2019.

za

Dolenjsko

po

pogodbi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu letnega plana izvajalca, ki pripravi izračune za vse občine udeleženke po deležih.
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1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 146.819 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči
štipendije in študijske pomoči.

šolajočim

vključuje

sredstva

za

pomoči

v

osnovnem

šolstvu,

Dolgoročni cilji glavnega programa
Finančna sredstva so namenjena v skladu z Zakonom o osnovni šoli in sicer za prevoze učencev vseh OŠ v in iz šole,
za posvetovalnico za učence in starše v Novem mestu ter za sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko.
Dolgoročni cilji so zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večjo kakovost vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajalec šolskih prevozov Integral Brebus Brežice d.o.o. za OŠ Šentjernej opravlja prevoze šolskih otrok na podlagi
sklenjene pogodbe za obdobje štirih let. Izbran je bil na javnem razpisu. S tem imajo otroci, ki so oddaljeni več kot 4
km od OŠ možnost uporabe brezplačnega avtobusnega prevoza. Povrnejo se tudi potni stroški otrok s posebnimi
potrebami, ki so z odločbo usmerjeni v programe drugih osnovnih šol.
Kazalniki:
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 146.819 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19069001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Kriteriji za sofinanciranje in subvencioniranje mladinskih programov šole v naravi, zimovanj in letovanj ter
programa zdravstvene kolonije.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki
so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovil, da je pot
v šolo nevarna. Dolgoročni cilji: izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju, kazalci: število
učencev, ki so upravičeni do pomoči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda
v skladu z veljavno zakonodajo in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah. Kazalci: število učencev, ki so
upravičeni do pomoči.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

19015 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Vrednost: 135.819 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se planirajo sredstva za brezplačen šolski prevoz učencev osnovne šole, kar je občina
dolžna zagotoviti na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je Zakon o osnovni šoli in realizacija sredstev preteklega leta ter ocena potrebnih sredstev za
obravnavano proračunsko leto.

19016 - Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Dragotina Ketteja v
Novem mestu, kar je občina dolžna financirati v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta in Zakon o osnovni šoli.

19034 - Posvetovalnica Za učence in starše, Novo mesto
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za kritje storitev, ki jih Posvetovalnica za učence iz starše iz Novega mesta nudi otrokom in mladostnikom iz
občine Šentjernej. Strokovne storitve s strai svetovalnih delavcev zajemajo vzgojno svetovalno dejavnost predšolskim
in šoloobveznim otrokom in mladostnikov ter svetovalno delo za vzgojno izobraževalne in vzgojno varstvene
ustanove.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za pripravi proračuna za leto 2018 Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto in realizacija
preteklega leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 257.163 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o socialnem varstvu in druga področna zakonodaja socialnega varstva: Nacionalni program socialnega varstva
za obdobje 2013-2020, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020, Resolucija o nacionalnem
programu na področju drog, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, Akcijski program za invalide
2014-2021.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti
v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti,
zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi
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dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih
stisk občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:
- 2002 Varstvo otrok in družine in
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 15.857 €
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej so zagotovljena sredstva staršem
novorojenih otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z denarno pomočjo staršem novorojenih otrok se iz leta v letu povečujejo rojstva otrok v občini Šentjernej. Kazalniki:
Število rojenih otrok.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 15.857 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavlja pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov, ki kažejo na hujšo
materialno ogroženost. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti
življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, po katerem
bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini, Zakon o
socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim družinam in posameznikom, ohranitev zagotavljanja
pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji, dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč
družinam ob rojstvu otroka. Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence, izboljšanje ekonomskega statusa
občank in občanov z nižjimi dohodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je pomagati vsem socialno in materialno ogroženim posameznikom in družinam, ki so te pomoči potrebni.
Zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja
problematike posameznih skupin ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh
programov in spodbujanje rodnosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število podeljenih
pomoči za novorojence.
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Vrednost: 15.857 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej namenja staršem pomoč
ob rojstvu otroka v višini 166,92 € na rojenega otroka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči ob rojstvu otroka smo upoštevali število vlagateljev glede na preteklo leto.
Pravna podlaga je Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 241.306 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za
socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim
in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina z različnimi oblikami pomoči nameni sredstva za ranljive skupine in jim vsaj malo olajša njihove vsakdanjike.
Starostnikom, ki še zmorejo živeti sami pomagamo s pomočjo na domu pri osebni higieni, dostavi kosil itd., pri
invalidnih osebah in močno ostarelih pa zagotovimo sredstva domove, razne specializirane institucije, zavode.
Zagotovijo se tudi sredstva za subvencioniranje stanarin za osebe brez ali z majhnimi dohodki ter plačilo pogrebnih
strokov za umrle brez dedičev in za programe humanitarnih organizacij.
V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine
uporabnikov nujno potrebujejo;
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim osebam za preživetje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za vse vrste pomoči so zagotovljena sredstva na podlagi zakonodaje in sicer v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev itd..
Kazalniki: Ohranitev kvaliteto življenja ranljivim osebam.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.
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20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 86.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih
centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju
možnosti invalidov), Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 20142021, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usmeritve občine so v iskanju kakovostnih rešitev za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri zaposlitvi pod
posebnimi pogoji in za boljšo kakovost njihovega življenja nasploh. Z družinskim pomočnikom pa zagotoviti
kakovostne rešitve v skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu. Hkrati je potrebno tudi
invalidnim osebam zagotavljati večjo avtonomijo, z možnostjo izbire socialnih storitev. Kazalci: obseg skrbi za
invalidne osebe, vključene v zaposlovanje pod posebnimi pogoji, število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za
invalidne oseb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti: (do)plačila storitev v
varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika. Kazalci: število
vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

20002 - Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC)
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Varstveno delovni center nudi program institucionalnega varstva in program vodenja in
zaposlitve pod posebnimi pogoji odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na podlagi Zakona o
socialnem varstvu. Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma dopolnjuje funkcijo doma ali lastne
družine. Zagotavlja se jim osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter varstvo po predpisih s področja zdravstvenega
varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilo stroškov storitev za
posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev. V letu 2018 so zagotovljena
sredstva za oskrbo v povprečju 6 osebam glede na višino v preteklem letu.

20003 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 21.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in
težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Na ta način
se zagotavlja pomoč občine delu populacije, ki bi bila sicer prisiljena poiskati drugo obliko institucionalnega varstva.
Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma iz
dodatka za pomoč in postrežbo s sredstvi invalidne osebe, ki potrebujejo družinskega
pomočnika in s sredstvi prispevka zavezancev. Kadar ta sredstva ne zadostujejo, mora razliko doplačati občina, in
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sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Sredstva so namenjena za izvajanje nalog
družinskih pomočnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej postavki so planirana na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za 2 družinska pomočnika.
Zakonska podlaga je v z Zakonu o socialnem varstvu.

20019 - Program Osebna asistenca (Zveza paraplegikov)
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program Osebna asistenca se izvaja preko Zveze paraplegikov z namenom oskrbe oz. pomoči usposobljene osebe za
lajšanje vsakodnevnih težav občana, ki je tovrstne pomoči potreben.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je realizacija za leto 2017 in ocena potrebnih sredstev za prihodnje leto.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 114.900 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049003 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, preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preživninskem varstvu kmetov, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice
do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo. Cilji: uresničevanje načela socialne
pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov, širitev obsega storitev v okviru
programa pomoči na domu, v skladu z nacionalno strategijo programov socialnega varstva. Kazalci: obseg storitev in
število odraslih invalidnih občanov in starejših od 65. let, ki prejemajo socialno varstvene storitve pomoči na dom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so: kakovostno življenja uporabnikov storitev, širitev obsega storitev v okviru planiranega programa javne
službe oziroma dnevnega centra pomoči na domu. Kazalci: število odraslih invalidnih občanov in starejših nad 65. let,
ki koristijo storitve socialnega varstva.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

20004 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Vrednost: 33.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev v socialnih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev je bila narejena na podlagi proračuna preteklega leta. Na podlagi izdane odločbe pristojnega
centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev za posameznega upravičenca občina plačuje
oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev.

20005 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Vrednost: 21.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in
telesno prizadete osebe. Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin, ki so nameščeni v
posebnih socialnih zavodih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev je bila narejena na podlagi porabe v letu 2017. Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra
za socialno delo o delnem ali celotnem plačilu stroškov za posameznega upravičenca občina plačuje oskrbo na osnovi
računov izvajalcev storitev.

20006 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonske in podzakonske podlage za opravljanje storitve pomoč na domu so: Zakon o socialnem varstvu in ocena
realizacije proračuna preteklega leta, Pravilnik o standardih in normativih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev so ter Pogodba o izvajanju in financiranju storitve pomoči na domu. Izhodišče
planiranja za leto 2018 je realizacija preteklega leta.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 14.200 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049004 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik in kriteriji za dodelitev socialnih denarnih pomoči, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih občanov, podpora
občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalci: število in obseg
materialnih pomoči, izboljšanje življenja občank in občanov z nižjimi dohodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so zagotoviti pomoč vsem socialno ogroženim posameznikom in družinam in zmanjševanje
socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s socialnimi subvencijami. Kazalci: obseg pomoči in število oseb, ki
so prejele materialno socialno pomoč.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

20007 - Enkratne denarne pomoči ob nesreči
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana proračunska sredstva za enkratne denarne pomoči ob nesreči - požaru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep občinskega sveta.

20008 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so rezervirana proračunska sredstva za občane, ki so potrebni socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti. Postopek pridobitve je naslednji: Center za socialno delo Novo mesto občini poda mnenje o statusu
vlagatelja za pridobitev enkratne denarne socialne pomoči, občina pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih
pomoči v Občini Šentjernej izračuna in odloči o upravičenosti pridobitve denarne pomoči ter vlagatelju izda odločbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej ter ocena realizacije proračuna za leto 2017.

20009 - Subvencioniranje stanarin
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičenim občanom subvencionirati stanarine stanovanj, za kar
so na tej postavki planirana sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija proračuna preteklega leta in ocena potrebnih sredstev za letošnje leto.
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20010 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina ima v proračun tudi rezervirana sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, kar je v skladu
z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predloga financiranja temelji na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 25.706 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 20049006 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.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 20132020.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa in
sofinanciranje socialnih programov/projektov, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje
socialnih stisk občanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali
projektov na področju sociale.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa in za sofinanciranje
programov in/ali projektov, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje, reševanje socialnih stisk občanov. Kazalci:
uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in
zdravstva.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vrednost: 5.501.244 €

20012 - Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK
Vrednost: 6.556 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini delujeta KO RK Orehovica in Šentjernej. Občasno nudijo pomoč na domu, skrbijo za socialno ogrožene
posameznike in družine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je realizacija proračuna za leto 2017 in ocena potrebnih sredstev za letošnje leto.
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20013 - Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni
organizaciji RK
Vrednost: 1.950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se planirajo sredstva za letovanje otrok iz Občine Šentjernej preko OZ RK.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je realizacija za leto 2017 in ocena potrebnih sredstev za leto 2018.

20014 - Delovanje Območnega združenja Rdečega križa
Vrednost: 4.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena kritju stroškov srečanja starostnikov, novoletne obdaritve starostnikov, bolnih in invalidnih
oseb..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je realizacija za leto 2017 in ocena potrebnih sredstev za prihodnje leto.

20015 - Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca, organizira obdaritev otrok ob obisku dedka Mraza, za
kar so v proračunu tudi planirana sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje je realizacija za leto 2017 ter predvideno upoštevanje zbranih sredstev podjetnikov in obrtnikov
za obdaritev otrok.

20020 - Socialno varstveni programi - JR
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi se bodo financirala socialno varstvena društva oz. organizacije na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 48.913 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE
javnim dolgom na občinski ravni.

JAVNEGA

DOLGA

zajema

program

upravljanja

z

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje
porabe
22
SERVISIRANJE
program: 2201 - Servisiranje javnega dolga.

JAVNEGA

DOLGA

zajema

naslednji

glavni

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 48.913 €
Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje
posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno odplačevanje glavnic in obresti
ter zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna, domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 48.913 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019001 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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu in drugi
veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Šentjernej, servisiranje dolga, nastalega zaradi
izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem
kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev
se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški
servisiranja dolga. Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
Vrednost: 111.256 €

22008 - Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)
Vrednost: 32.813 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2017 najeli pri poslovni banki
z namenom reprogramiranja (upravljanja) vseh obstoječih kreditov, ki so se združili v en kredit in podaljšali obdobje
odplačevanja do leta 2032.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Posredno vezano na investicije: Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Šentjernej, Izgradnja večnamenskega objekt v
Šentjerneju, Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vasŠentjernej, Rekonstrukcija LC na Pristavi in Industrijsko storitvena cona Šentjernej Sever.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Soglasje Ministrstva za finance št. 4122-7/2017/5 k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna z dnem
21.3.2017 v višini 3.600.000€ in Pogodba o dolgoročnem obročnem kreditu št. 51001098/17.

22009 - Zadolževanje za izgradnjo vrtca
Vrednost: 16.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega kredita za izgradnjo Vrtca Šentjernej 1 in 2.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Posredno vezano na projekt izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za potrebe izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2, Sklep občinskega sveta št.
032-249/2017 za izpeljavo vseh aktivnosti za izgradnjo vrtca in Sklep občinskega sveta št. 032-257/2017 za najem
dolgoročnega kredita v višini 2.300.000€.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 50.000 €
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 iz finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja je odprava posledic naravnih nesreč. S tem namenom je potrebno zagotavljati zadosten obseg
sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.
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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.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 20.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje vplivov povzročiteljev naravnih nesreč ter učinkovito odpravljanje
posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč v letu, za katerega je sprejet
proračun.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 23029001 Rezerva občine.

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih
nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu
pred naravnimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov, nastalih zaradi odpravljanja posledic
naravnih nesreč na območju občine. Hitra intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije
stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva. Kazalci, s
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so višina porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti
glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi uporabi zagotoviti
pogoje za njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:
- realizacija porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo
posledic po posamezni naravni nesreči,
- koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
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4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
Vrednost: 111.256 €

23002 - Proračunska rezerva
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in nesreče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je 49. člen Zakona o javnih financah.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 30.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

za

naloge,

ki

niso

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna
ni bilo moč planirati.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 30.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, odlok o proračunu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi
vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Županu omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o javnih financah in
odlok o občinskem proračunu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- realizacija oz. poraba proračunskih sredstev v primerjavi z načrtovanimi proračunskimi sredstvi.
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4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
Vrednost: 111.256 €

23001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezerva se uporablja 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva se ne izvršujejo preko NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za oblikovanje splošne proračunske rezervacije je v 42. členu Zakona o javnih financah.
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 374.936 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22-SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski
ravni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vsakoletno zagotavljanje proračunskih sredstev za pokritje stroškov servisiranja dolga občinskega proračuna
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22-SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 2201- Servisiranje
javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 374.936 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje proračunskih sredstev za pokritje stroškov servisiranja dolga občinskega proračuna
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- čim bolj natančna določitev višine obresti in odplačil glavnice za najeta posojila.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna, domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 374.936 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 22019001 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 kapital, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Šentjernej, servisiranje javnega dolga, nastalega zaradi
izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem
kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni program. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se
bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za leto 2011 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi pogodbami.
Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2011.

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
Vrednost: 374.936 €

22008 - Upravljanje z dolgom (reprogramiranje)
Vrednost: 240.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za odplačilo glavnic dolgoročnega v višini 240.000€ in obresti v višini 32.813,10€.
Gre za kredit, ki smo ga najeli v letu 2017 pri poslovni banki z namenom reprogramiranja (upravljanja) vseh obstoječih
kreditov, ki so se združili v en kredit in podaljšali obdobje odplačevanja do leta 2032.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vključena med projekte predlaganega NRP. Na kredit so posredno vezane naslednje investicije: Izgradnja
prizidka k Osnovni šoli Šentjernej, Izgradnja večnamenskega objekt v Šentjerneju, Rekonstrukcija LC 394111 v
zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas-Šentjernej, Rekonstrukcija LC na Pristavi
in Industrijsko storitvena cona Šentjernej Sever.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Soglasje Ministrstva za finance št. 4122-7/2017/5 k zadolžitvi za upravljanje z dolgom občinskega proračuna z dnem
21.3.2017 v višini 3.600.000€ in Pogodba o dolgoročnem obročnem kreditu št. 51001098/17.

22009 - Zadolževanje za izgradnjo vrtca
Vrednost: 116.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavi se planirajo sredstva za odplačilo glavnic za dolgoročni kredit za izgradnjo Vrtca Šentjernej 1 in 2, ki ga
je občina delno najela v letu 2017 v višini 1.200.000€ in ga načrtuje delno najeti v letu 2018 v višini 1.100.000€.
Skupno odplačilo kredita za izgradnjo vrtca v letu 2018 je planirano v višini 116.000€. V sklopu sredstev na postavki
so planirana tudi plačila obresti v višini 16.100€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka neposredno ni vključena med projekte NRP, veže se na projekt v NPR: OB119-17-0006 – Izgradnja Vrtca
Šentjernej 1 in OB119-17-0007 – Izgradnja Vrtca Šentjernej 2.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi za potrebe izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2, Sklep občinskega sveta št.
032-249/2017 za izpeljavo vseh aktivnosti za izgradnjo vrtca in Sklep občinskega sveta št. 032-257/2017 za najem
dolgoročnega kredita v višini 2.300.000€.

22010 - Zadolževanje po 23. čl. ZFO-1_Sanacija ceste Šmarje-Pleterje
Vrednost: 18.936 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 zapadejo v plačilo tudi obveznosti najetega krediti pri državnem proračunu v letu 2016 na podlagi določil
23. člena Zakona o financiranju občin (povratni del), ki se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin,
zanj je odplačilna doba 9 let in ne bo obračunanih obresti. Kreditna sredstva je občina uporabila pri poplačilu
obveznosti za projekt Sanacija ceste Šmarje-Pleterje. Višina odplačila tega kredita v letu 2018 je 18.936,22€, medtem
ko stroškov obresti za ta kredit ni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Postavka ni vključena med projekte predlaganega NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o sofinanciranju projekta Sanacija ceste Šmarje – Pleterje med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4000 - SKUPNI ORGANI
06039001 - Administracija občinske uprave
OB119-09-0007 - Nakup opreme za inšpektorat in redarstvo (MIR)
Namen in cilj
V stroške nakupa opreme so vključena potrebna sredstva za nakup tiskalnika, računalnika, 2 (dveh) mobilnih telefonov
in nakup Walkie Talkia (radijske postaje). Skupna višina planiranih sredstev za ta namen je 1.400,00€.
Stanje projekta
Na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan in
Kostanjevica na Krki so zaposlene tri osebi (redar, vodja-inšpektorica in inšpektorica). Podlaga za ustanovitev MIRa je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do MIR prej navedenih občin. Na podlagi navedenega sporazuma
se stroški po ključu števila prebivalcev delijo na štiri občine, in sicer je prispevek naše občine 44%, 21% krije Občina
Šmarješke Toplice, 15% stroškov zagotavlja proračun Občine Kostanjevica na Krki in 20% Občina Škocjan. Za
finančno poslovanje inšpektorata in redarstva nakazujeta obe občini v naš proračun pavšal v znesku 100 €/mesečno.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter
strokovna pomoč lokalnim organom in službam
OB119-15-0010 - Strategije razvoja turizma v Občini Šentjernej
Namen in cilj
Namen in cilj razvoja turizma je povečati obseg turistične dejavnosti, za kar je potrebno doseči višjo kakovost in
vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili k višji konkurenčnosti turizma v občini in nasploh slovenskega turizma. Nadalje je
potrebno načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo občine in Slovenije kot atraktivne
turistične destinacije. Strategija zajema tri razvojna področja: dvig konkurenčnosti, ugodno poslovno okolje in
učinkovito ter inovativno trženje.
Stanje projekta
Občina Šentjernej za področje razvoja turizma nima narejene strategije.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB119-07-0031 - Nakup računalniške in licenčne programske opreme
Namen in cilj
Na proračunski postavki 06010 - nakup računalniške in druge opreme so v letu 2018 rezervirana sredstva za nakup
oz. zamenjavo dotrajanih računalnikov in računalniške opreme v primeru okvare obstoječe opreme.
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Stanje projekta
Določena računalniška oprema je zastarela.

OB119-07-0032 - Nakup telekomunikacijske in ostale opreme
Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme v primeru okvare dosedanje opreme.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

OB119-17-0016 - Občinski upravni prostori
Namen in cilj
Planirano je investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov zaradi ureditve arhiva občine.
Stanje projekta
Občina Šentjernej ima delno urejen arhiv, vendar zaradi prostorske stiske in upoštevanja zakonskim določilom na tem
področju je potrebno arhiv ustrezno urediti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB119-07-0036 - Nakup gasilske opreme za občinska gasilska društva
Namen in cilj
Planirajo se sredstva za nabavo gasilske opreme za potrebe gasilskih društev v občini. Sredstva bo občina zagotovila
delno iz požarne takse in delno iz lastnih sredstev občine.
Stanje projekta
Gasilska društva morajo biti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč primerno opremljena in urejena.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB119-17-0012 - Gasilski center Šentjernej
Namen in cilj
V letih 2019 in 2020 občina načrtuje sredstva za pomoč pri izgradnji Gasilskega centra v Šentjerneju, ki bo osrednji
center vseh desetih gasilskih društev.
Stanje projekta
Projekt je v fazi dogovora.

10039001 - Povečanje zaposljivosti
OB119-07-0043 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)
Namen in cilj
Gre za sofinanciranje izvajanja javnih del v JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, v Osnovni šoli Šentjernej, Zavodu za kulturo
in turizem Historium in Društvo Veronika-Društvo Vita.
Stanje projekta
Glede na javni razpis s strani Zavoda za zaposlovanje bodo zgoraj navedeni izvajalci javnih del prijavili svoje potrebe
in po izvedenem razpisu ter podpisu pogodbe, se bo pričelo s sofinanciranjem javnih del tudi iz strani občine.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB119-11-0006 - Muzej na Prostem in spomeniki - vzdrževanje
Namen in cilj
Gre za sofinanciranje tekočega vzdrževanja Muzeja na prostem Pleterje v višini 500 € mesečne pomoči.
Stanje projekta
V letu 2011 je bila podpisana Pogodba št. 01/2011 med Občino Šentjernej, Kartuzijo Pleterje in Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije ter Zavodom za kulturo in turizem Historium, in sicer za sofinanciranje tekočega
vzdrževanja Muzeja na prostem Pleterje.

18039003 - Ljubiteljska kultura
OB119-15-0002 - Kulturni center Primoža Trubarja - investicije
Namen in cilj
Za potrebe kulturnega centra se planira v letu 2018 nameniti sredstva za nakup potrebnih rekvizitov oz. delovnih
sredstev (mikrofoni…)
Stanje projekta
Za izvajanje kulturnega in drugega programa je potrebna nabava določenih orodij, sredstev za nemoteno delovanje.

18059001 - Programi športa
OB119-15-0013 - Ureditev športnega igrišča
Namen in cilj
Projekt je načrtovan za izvedbo v letih 2019 in 2020. Namen projekta je ureditev športnega igrišča za rekreacijo in
sprostitev.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

OB119-17-0002 - Fitnes park v naravi
Namen in cilj
Namen projekta je postaviti fitnes park na prostem, ki bi bil namenjen vsem obiskovalcem in bi služil druženju,
rekreaciji in sprostitvi.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

19029001 - Vrtci
OB119-17-0006 - Vrtec Šentjernej 1 - izgradnja
Namen in cilj
Namen investicije je novogradnja 10 oddelčnega vrtca, s katerim se bo zadostilo potrebam po varstvu otrok v občini.
Vrtec bo dvoetažen, nad nadstropjem, natančneje osrednjim prostorom in galerijo bo imel še podstrešje, ki bo služilo
namestitvi tehničnih naprav. Kot smo že omenili so v novem vrtcu predvideni tudi vsi potrebni gospodarski in
administrativni prostori, kar bo omogočilo udobnejše izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje. Ker gre za 10 oddelčni
vrtec to pomeni, da je dimenzioniran za 220 otrok oz. ca. 20-25 zaposleni. Velikost objekta: zazidana površina
1.306,80 m2, bruto tlorisna površina 2.534,08 m2, neto tlorisna površina 2.162,13 m2, neto prostornina 6.476,00 m2,
neto kvadratura pritličja 1.166,60 m2, neto kvadratura nadstropja 800,59 m2 in neto kvadratura podstrešja 194,94 m2.
Cilj gradnje je izvedba skoraj nič-energetskega vrtca, ki bo zgrajen iz prefabriciranih montažnih lesenih elementov z
naravi prijaznimi materiali, z materiali boljše kvalitete, z uporabo obnovljivih virov energije in bo prostorsko in
funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter bo tudi srednjeročno zagotavljal ustrezne prostore za otroško varstvo.
Investicijski projekt bo bistveno izboljšal prostorske potrebe po zagotovitvi ustreznega opravljanje vzgojnoStran 126 od 135

varstvenega procesa, izboljšani bodo pogoji dela za vse zaposlene v vrtcu, pogoji procesa za otroke v vrtcu in pogoji
za izvajanje vseh drugih aktivnosti, ki se izvajanju znotraj vrtca. Projekt se je delno pričel v letu 2017 in se bo zaključil
v letu 2018.
Stanje projekta
Vrtec Čebelica se sooča s pomanjkanjem prostora, z dotrajanimi površinami in nezadostnimi kapacitetami za izvajanje
predšolske vzgoje. Obstoječi vrtec ne zagotavlja primernih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, saj
ima prostore tudi v objektu Osnovne šole Šentjernej in drugih oddaljenih lokacijah. Z odpiranjem dodatnih prostorskih
kapacitet je vrtec uspel zadovoljiti potrebe po varstvu vse do letos. V letu 2017 deluje vrtec na 9 lokacijah, od tega sta
2 družinski varstvi, 4 enote so v zasebni lasti in so v najemu občine, 1 enota je v OŠ, in le 2 enoti sta v lasti občine;
od teh 2 je le ena namensko grajen vrtec (narejen je bil leta 1974). Območje ureditve se nahaja ob lokalni cesti LZ
394511 (Trubarjeva cesta), na parceli št. 409/17, ki se nahaja na severu. Na vzhodu prostor omejuje zunanja ureditev
novega vrtca. Na mestu predvidene gradnje se nahaja obstoječ vrtec predviden za rušitev, v neposredni bližini pa še
šola in novo projektiran 10 oddelčni vrtec Vrtec Šentjernej 1, na katerega se s projektom navežemo zgolj z zunanjo
ureditvijo.

OB119-17-0007 - Vrtec Šentjernej 2 - izgradnja
Namen in cilj
Namen projekta je novogradnja 8 oddelčnega vrtca, s katerim se bo skupaj s projektiranim 10 oddelčnim v neposredni
bližini zadostilo potrebam po varstvu otrok v občini. Objekt bo dvoetažen. Velikost objekta: zazidana površina 735,59
m2, bruto tlorisna površina 1.423,62 m2, neto tlorisna površina 1.235,92 m2, neto prostornina 4.068,02 m2, neto
kvadratura pritličja 662,86 m2 in neto kvadratura nadstropja 573,06 m2. Vrtec je predviden v leseni montažni gradnji
po višini ga predstavljata pritličje in nadstropje. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje
predšolske vzgoje v občini Šentjernej. Z izgradnjo novega energetsko učinkovitega objekta, se bodo zagotovili boljši
pogoji za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev predšolskih otrok. Z novogradnjo bodo
zagotovljeni kvalitetnejši delovni pogoji za vse zaposlene. Hkrati bo vrtec ustrezal vsem zahtevam veljavne
zakonodaje. Predvideva se zniževanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov in zmanjšanje negativnih vplivov
na okolico. Projekt se planira začeti in zaključiti v letu 2018.
Stanje projekta
Vrtec Čebelica se sooča s pomanjkanjem prostora, z dotrajanimi površinami in nezadostnimi kapacitetami za izvajanje
predšolske vzgoje. Obstoječi vrtec ne zagotavlja primernih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, saj
ima prostore tudi v objektu Osnovne šole Šentjernej in drugih oddaljenih lokacijah. Z odpiranjem dodatnih prostorskih
kapacitet je vrtec uspel zadovoljiti potrebe po varstvu vse do letos. V letu 2017 deluje vrtec na 9 lokacijah, od tega sta
2 družinski varstvi, 4 enote so v zasebni lasti in so v najemu občine, 1 enota je v OŠ, in le 2 enoti sta v lasti občine;
od teh 2 je le ena namensko grajen vrtec (narejen je bil leta 1974). Območje ureditve se nahaja ob lokalni cesti LZ
394511 (Trubarjeva cesta), na parceli št. 409/17, ki se nahaja na severu. Na vzhodu prostor omejuje zunanja ureditev
novega vrtca. Na mestu predvidene gradnje se nahaja obstoječ vrtec predviden za rušitev, v neposredni bližini še šola
in novo projektiran 10 oddelčni vrtec Vrtec Šentjernej 1, na katerega se s projektom navežemo zgolj z zunanjo
ureditvijo.

20049003 - Socialno varstvo starih
OB119-07-0081 - Dom starejših občanov v Šentjerneju
Namen in cilj
Občina Šentjernej planira v letu 2019 prispevati sredstva za delno pridobitev projektne dokumentacije.
Stanje projekta
Se ne izvaja, potekajo le dogovori.
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4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB119-11-0008 - Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki
Namen in cilj
Aktivnosti na področju spodbujanja inovativnosti bodo usmerjene v: - Povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v
lokalnem okolju z namenom spodbujanja inovativnosti, s poudarkom na spodbujanju inovativnosti med mikro in
malimi podjetji in podjetniki. - Povezovanje programa z drugimi spodbudami in aktivnostmi v regiji na področju
inovativnosti.
Stanje projekta
Vsako leto Razvojni center Novo mesto objavi razpis spodbujanja inovativne dejavnosti glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

OB119-16-0009 - Širitev proiz. stor. cone Šentjernej - sever
Namen in cilj
V letu 2018 so planirana sredstva za projektno dokumentacijo.
Stanje projekta
Glede na to, da se je občina prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo in širitev cone v
Šentjerneju in do priprave proračuna še ni znana rešitev prijave, se v proračun ne planirajo sredstva za izgradnjo, prav
tako tudi ne prihodkov iz naslova komunalnega prispevka vlagateljev v cono.

OB119-16-0016 - Shema subvencije obrestne mere
Namen in cilj
V letu 2018 bo razvojni center objavil javni razpis sredstev za subvencije obrestne mer podjetjem in podjetnikom.
Predvideno izvajanje sheme je celotno programsko obdobje in naprej. Projekt je trajen, saj bo nudil mikro in malemu
podjetniškemu segmentu podporo pri poslovanju in nadaljnjemu razvoju. Subvencija je državna pomoč in bo ustrezno
priglašena pri Ministrstvu za finance.
Stanje projekta
Shema subvencije obrestne mere se je začela izvajati že v letu 2017.

OB119-16-0017 - Program ''Podjetniške spodbude''
Namen in cilj
Program ""Podjetniške spodbude"" bo v letu 2018 obsegal:- izvajanje podjetniških krožkov in dejavnosti za podjetnike
začetnike, - natečaj naj podjetniška ideja v sodelovanju z realnimi problematikami občine, - razpis za sofinanciranje
strokovnih in računalniških izobraževanj za podjetja, ki so starejša do dveh let, - organizacija seminarjev za mlada,
začetna podjetja itd..
Stanje projekta
Projekt je bil vključen v proračun tudi preteklega leta in se v letu 2018 nadaljuje.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO
INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB119-07-0047 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu
Namen in cilj
Predmet podpore je sofinanciranje investicij v zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti oz. infrastrukturo.
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Stanje projekta
Sredstva so načrtovana na podlage dogovora iz preteklega leta o zagotovitvi sredstev za ta namen na osnovi
financiranja te dejavnosti v preteklih letih.

12049001 - Oskrba s plinom
OB119-16-0010 - Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini
Namen in cilj
Ureditev plinifikacijskega omrežja v občini se je začela izvajati v letu 2017. Gre za planirana sredstva, ki bodo
namenjena ureditvi postopkov za ureditev koncesijskega razmerja za plinifikacijsko omrežje v občini. Glavnina
potrebnih finančnih sredstev je bila v proračunu za leto 2017, preostanek obveznosti pa se planira v letu 2018.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in se bo zaključil v letu 2018.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB119-17-0013 - Energetska prenova javnih objektov Občine Šentjernej
Namen in cilj
V sklopu projekta se načrtuje financirati pridobitev vse potrebne tehnične in investicijske dokumentacije za energetsko
prenovo javnih objektov v lasti Občine Šentjernej.
Stanje projekta
Projekt se še ne izvaja.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB119-17-0014 - Urejanje in vzdrževanje cestne inf.
Namen in cilj
Sredstva so planirana za morebitno urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture na območju občine
Stanje projekta
Dela se tekoče izvajajo glede na potrebe na terenu.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB119-07-0013 - HP, JR in AP Drama in Roje
Namen in cilj
Ob regionalni cesti R2-418 se planira izgraditi hodnik za pešce z obojestranskima avtobusnima postajališčema,
hodnikom za pešce skozi naselji Drama in Roje in javno razsvetljavo. S tem bomo dosegli večjo varnost vseh
udeležencev v prometu (nevarna šolska pot).
Stanje projekta
V izdelavi je PZI dokumentacija.

OB119-07-0017 - Ureditev vasi Dol. Vrhpolje
Namen in cilj
Namen projekta je nadaljevanje ureditve vasi Dol. Vrhpolje, kar se načrtuje izvesti v letu 2019, ki bo obsegala:
rekonstrukcijo cest, izgradnjo javne razsvetljave ter meteorne in fekalne kanalizacije. S tem bomo dosegli zastavljeni
cilj - večjo varnost udeležencev v prometu, komunalno opremljenost naselja, kvalitetnejše bivanje občanov in lepši
izgled naselij.
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Stanje projekta
V letih 2006-2008 smo v Dolenjem Vrhpolju izvršili 1. fazo ureditve vasi z rekonstrukcijo lokalne ceste in izgradnjo
novega mosta čez potok Kobila. Za planirana dela v prihodnjih letih je pridobljena vsa dokumentacija.

OB119-09-0010 - Rekonstrukcija križišča v Maharovcu
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstruirati neustrezno križišča lokalne in regionalne ceste ter izgraditi obojestransko avtobusno
postajališče, pločnike in javne razsvetljave. S tem bodo zagotoviti varnost v prometu.
Stanje projekta
V izdelavi je PZI dokumentacija.

OB119-09-0019 - Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi
Namen in cilj
V letu 2018 se načrtuje pridobiti PZI dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste. V prihodnjih letih imamo tudi planirana
sredstva za razširitev cestišča z ureditvijo površin za pešce in javne razsvetljave. Cilj projekta je zagotoviti večjo
varnost vsem udeležencev v prometu in lepši izgled vasi.
Stanje projekta
Naselje Dol. Stara vas je brez javne razsvetljave in hodnika za pešce, cesta skozi vas pa v zelo slabem stanju. V
izdelavi je PZI dokumentacija.

OB119-13-0003 - Most v Mršeči vasi
Namen in cilj
Namen projekta je dokončna pridobitev projektne dokumentacije in plačilo nadomestila na osnovi Pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti Republike Slovenije. V letu 2018 se delno načrtuje izvesti
izgradnjo mostu s pomočjo sofinanciranja iz državnega proračuna na podlagi 23. člena ZFO-1. Naslednja in končna
faza izgradnje pa je predvidena še v letu 2019.
Stanje projekta
Most v Mršeči vasi je potrebno nujno izgraditi. Delno je pridobljena projektna dokumentacija.

OB119-15-0017 - Asfaltiranja lokalnih cest in javnih poti
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev in preplastitev določenih odcepov občinskih cest, ki so v slabem prevoznem stanju. Z
ureditvijo bomo zagotovili varnost vsem udeležencem v prometu.
Stanje projekta
Vsako leto se glede na razpoložljiva finančna sredstva asfaltirajo občinske ceste, kjer je to nujno potrebno.

OB119-16-0019 - Rekonstrukcija križišča v Orehovici
Namen in cilj
Namen je, da se v letu 2018 uredijo sanitarije in pomožni prostor (kuhinja) v obstoječi mrliški vežici in pridobi PGD
dokumentacijo za novo mrliško vežico s parkirišči in pokopališčem.
Stanje projekta
V preteklem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za legalizacijo obstoječe mrliške vežice in prizidek za
sanitarije pri pokopališču v Orehovici. Pridobljena je tudi idejna zasnova za gradnjo nove mrliške vežice s parkiriščem
in razširitvijo pokopališča.

OB119-16-0020 - HP in cesta v Dobravici
Namen in cilj
V letu 2018 se namerava razširiti cestišče, izgraditi hodnik za pešce z javno razsvetljavo. S tem bomo zagotovili varno
šolsko pot in vseh ostalih udeležencev v prometu.
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Stanje projekta
Izdelana je PZI dokumentacija.

OB119-17-0009 - Sanacija ceste Šmarje-Pleterje (II. faza)
Namen in cilj
Namen projekta je, da se v letu 2020 pristopi k nadaljevanju sanacije ceste Šmarje-Pleterje.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB119-16-0015 - Urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije
Namen in cilj
Namen urejanje in vzdrževanja prometne signalizacije je nabava oz. zamenjava dotrajane in uničene prometne
signalizacije.
Stanje projekta
Se vsakoletno izvaja glede na potrebe na območju občine.

OB119-17-0011 - Obvoznica Šentjernej - vzhod
Namen in cilj
Namen projekta je, da se v letu 2019 prične s pridobivanjem projektne dokumentacije za izgradnjo obvoznice na
vzhodnem delu Šentjerneja.
Stanje projekta
Se ne izvaja, potekajo pa dogovori.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB119-17-0008 - Zamenjava svetilk javne razsvetljave
Namen in cilj
Namen projekta je zamenjava cca. 500 svetilk javne razsvetljave, ki ne ustrezajo kriterijem po Uredbi o svetlobnem
onesnaževanju in s tem bomo dosegali prihranke pri porabi električne energije javne razsvetljave. V letu 2018 je
planiranih za ta namen 40.000€, v letih 2019 in 2020 pa po 50.000€.
Stanje projekta
Investicija se ne izvaja. Pridobljena sta elaborat in projektna naloga Obnove javne razsvetljave v Občini Šentjernej.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB119-15-0012 - Širokopasovno omrežje Dolenjske
Namen in cilj
Projekt Širokopasovno omrežje Dolenjske vodi Razvojni center Novo mesto. K projektu je pristopilo osem dolenjskih
občin. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predstavlja osnovni razvojni
dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture. Cilj projekta je pokritost slehernega
kraja v občini s širokopasovnim omrežjem.
Stanje projekta
Projekt se je v preteklosti že izvajal. V času priprave obrazložitev tega proračuna nismo pridobili ustreznih informacij
o stanju projekta, zato ga ne navajamo.
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB119-07-0054 - Sofinanciranje širitve CeROD (I., II. faza)
Namen in cilj
Na podlagi medobčinske pogodbe je občina dolžna sofinancirati 2,23 % delež stroškov za širitev odlagališča
komunalnih odpadkov CeROD - II. faza, kar je namen projekta.
Stanje projekta
Projekt se izvaja. Podrobnejših informacij o trenutnem stanju projekta nismo uspeli pridobiti, zato jih ne navajamo.

OB119-07-0055 - Urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov
Namen in cilj
S sredstvi se bo izvedla nabava posod za ločenje zbiranje odpadkov, ki jih mora občina zagotoviti po vseh vaseh.
Stanje projekta
Potekajo dogovori o nabavi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB119-07-0056 - Izgradnja centralne čistilne naprave
Namen in cilj
Občina Šentjernej je v letu 2011 sklenila s koncesionarjem Čista dolina - SHW, Komunalno podjetje, d.o.o., Pogodbo
o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo (CČN) Šentjernej in izvedbo gradbenih
del potrebnih za začetek obratovanja CČN, kar je vključevalo sanacijo ometov in tlakov, dokončanje temeljev za
opremo in tlakov in izvedba vodovodne napeljave, prezračevanja in električne napeljave. Navedena dela so bila
izvedena s podizvajalci in prevzeta v marcu 2013. Izvajalec strojnih in elektro instalacij Jože Žagar s.p., tehnično
svetovanje, nadzor in inženiring, Straža, je izdal Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice v
višini 5% od pogodbene vrednosti kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 7.960€ in ta
znesek ostane zadržan na računu občine za dobo petih let, kar poteče 3.4.2018. Ta sredstva so planirana v proračunu
2018.
Stanje projekta
Projekt izgradnje CČN se je dejansko že izvedel, v proračunu in NRP so načrtovana samo sredstva za zadržana
sredstva iz leta 2013 na podlagi izdane menične izjave in sklenjenega dogovora. Podlaga za izplačilo zadržanih
sredstev je: Pogodba o dobavi in montaži strojne opreme za Centralno čistilno napravo (CČN) Šentjernej in izvedbo
gradbenih del potrebnih za začetek obratovanja CČN z Aneksom št. 1 k osnovni pogodbi, Sporazum o izplačilu
zadržanega zneska po pogodbi o izvedbi storitve elektro in strojnih instalacij, Primopredajni zapisnik o prevzemu in
predaji izvedenih strojno instalacijskih del v garancijsko uporabo za objekt Čistilna naprava v Občini Šentjernej
in Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice.

OB119-17-0015 - Obratovanje CČN - financiranje izgradnje
Namen in cilj
Na podlagi koncesijske pogodbe je občina dolžna plačevati koncesionarju obratovalne stroške in stroške financiranja,
kar je vključeno med sredstvi tega projekta.
Stanje projekta
Koncesionar na podlagi Koncesijske pogodba za opravljanje javnih gospodarskih služb zbiranja, odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda skrbi za obratovanje CČN.
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja
OB119-11-0022 - Lokalni energetski koncept (LEK)
Namen in cilj
Lokalne skupnosti so dolžne izdelati Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju: LEK) na podlagi Energetskega
zakona in v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov ter ob
upoštevanju Nacionalnega energetskega programa, ki predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na
področju energetike, s katero morajo svoje programe usklajevati tudi lokalne skupnosti. V Energetskem zakonu je
LEK definiran kot ''koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg
načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in
električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije''. LEK občine je pomemben pripomoček pri načrtovanju
strategije občinske energetske politike, kjer so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo občini prilagojene
rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih
ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih občina lahko s tem doseže. Cilji izdelave in izvedbe
LEK so: - ugotoviti obstoječe stanje oskrbe in rabe energije na lokalni ravni, - učinkovita raba energije pri vseh
skupinah odjemalcev, - uvajanje obnovljivih virov energije v lokalno energetsko bilanco, - zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov, - trajnostna energetska oskrba, - uvajanje načrtovanja rabe energije, - uvajanje ciljnega
spremljanja rabe energije, - uvajanje kontinuiranega osveščanja vseh skupin odjemalcev energije na lokalni ravni.
Občina Šentjernej je pridobila LEK (Lokalni energetski koncept) v letu 2012, ki je bil potrjen tudi s strani Ministrstva
za gospodarstvo. V LEK-u so opredeljeni cilji in ukrepi, določen je akcijski načrt in operativni program za oskrbo
oziroma rabo energije. Glede na veljaven LEK Občine Šentjernej iz leta 2012 so se iz akcijskega načrta spremenili
cilji in ukrepi in podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti, kar pomeni, da je potrebno izdelati
novelacije obstoječega LEK-a, za kar so planirana sredstva za ta projekt.
Stanje projekta
V veljavi je izdelan LEK Občine Šentjernej iz leta 2012.

OB119-13-0010 - Izgradnja kanalizacijskega sistema - II. faza
Namen in cilj
Namen projekta je, da se v letu 2018 načrtuje izgraditi dodaten sekundarni kanal na Gor. Brezovici in na Vrhu pri
Šentjerneju ter pridobiti PGD dokumentacijo za izgradnjo fekalne kanalizacije in črpališča v Dol. Stari vas. Prav tako
se bo pričelo v letu 2018 z izgradnjo kanalizacije v Dol. Stari vas, kar se bo nadaljevalo tudi še v prihodnjih dveh
proračunskih letih. Dela izvaja JP EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Stanje projekta
Na območju občine poteka postopna izgradnja kanalizacijskega sistema.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB119-15-0015 - Urejanje vodotokov v občini Šentjernej
Namen in cilj
Projekt se načrtuje izvesti v letih 2019 in 2020.
Stanje projekta
Se ne izvaja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB119-07-0057 - Nakup zemljišč po zaključenih investicijah
Namen in cilj
Občina Šentjernej ima z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 predvideno odkupiti
zemljišča v višini 39.230,20€.
Stanje projekta
Narejene so cenitve in v pripravi glede na potrjeni letni načrt pridobivanja premoženja tudi pogodbe.
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OB119-08-0008 - Hidravlična izboljšava vodovod sist. osr.Dolenjske
Namen in cilj
Namen tega projekta je izboljšati javni sistem vodooskrbe in s tem omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno
pitno vodo za prebivalce občin, ki so vključene v projekt (MO Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke
Toplice). Skupen projekt vseh vključenih občin bo dosegal naslednje cilje: - zagotoviti zanesljive oskrbe s pitno vodo
in zaščito vodnih virov za 51.145 prebivalcev predmetnih občin ob zaključku projekta, - zagotovitev oskrbe s
kakovostno in varno pitno vodo, - izboljšava 29.871 m obstoječih transportnih in primarnih cevovodov s
kvalitetnejšimi materiali in večjimi profili, - zagotovitev ustrezne količine pitne vode z izgradnjo dodatnih kapacitet
4 vodohranov, - zmanjšanje okvar na vodovodnem omrežju, vodnih izgub in porabe el.energije na količino načrpane
vode, - izgradnja vodarn Jezero in Stopiče za pripravo pitne vode z namenom zagotavljanja kakovostnejše pitne vode
V sami občini Šentjernej se bo dosegalo naslednje cilje: - izboljšanje kvalitete pitne vode za vse občane naše občine
ob zaključku projekta, - hidravlično izboljšanje in nadgradnja vodovodnega sistema v občini Šentjernej v skupni
dolžini 5.129 m s kvalitetnejšimi materiali in večjimi profili, - zmanjšanje vodnih izgub iz 17,8% na 15% po zaključku
investicije. Nosilna občina projekta je Mestna občina Novo mesto, koordinator projekta pa Komunala Novo mesto
d.o.o..
Stanje projekta
Projekt je regionalnega pomena. Občine se srečujejo s problematiko slabega vodovodnega sistema. Cevovodi so v
povprečju stari nad 35 let, s trenutnimi pretoki hidravlično močno preobremenjeni, za današnje potrebe dimenzijsko
podhranjeni in kot taki za današnjim potrebam ne zagotavljajo ustreznih pretokov. Na teh cevovodih prihaja zato do
pogostih okvar, ki onemogočajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Posebno problematični so transportni
cevovodi, ki medsebojno povezujejo občine.

16039001 - Oskrba z vodo
OB119-11-0020 - Investicijsko vzdrževanje vodovod.sistemov
Namen in cilj
Na podlagi plana Komunale Novo mesto d.o.o. je na področju vodooskrbe potrebno v proračunu 2018 zagotavljati
sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture v skupni višini 20.000 €.
Stanje projekta
Občina Šentjernej je dolžna vzdrževati vodovodne sisteme, kar se izvaja vsakoletno. Velik del vodovodnega sistema
bo urejen s projektom Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema osrednje Dolenjske.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB119-07-0083 - Pokopališče Šmarje pri Šentjerneju
Namen in cilj
Pri pokopališču Šmarje se v letu 2019 načrtuje urediti parkirne prostore. Cilj projekta je zagotoviti obiskovalcem
pokopališča parkirna mesta in s tem večjo varnost v prometu ob pokopališču Šmarje.
Stanje projekta
V letu 2017 so se odkupila potrebna zemljišča za ureditev parkirnih prostorov.

OB119-07-0084 - Pokopališče Orehovica
Namen in cilj
Namen projekta je, da se v letu 2018 planira urediti sanitarije in pomožni prostor (kuhinja) v obstoječi mrliški vežici
in pridobiti PGD dokumentacijo za novo mrliško vežico s parkirišči in pokopališčem.
Stanje projekta
V preteklem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za legalizacijo obstoječe mrliške vežice in prizidek za
sanitarije pri pokopališču v Orehovici. Pridobljena je tudi idejna zasnova za gradnjo nove mrliške vežice s parkiriščem
in razširitvijo pokopališča.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB119-15-0008 - Šentjernejski sejem
Namen in cilj
Namen vključitve projekta v NRP je, da se v letih 2019/2020 izvede ureditev oz. prenova obstoječega prostora
Šentjernejskega sejma.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB119-15-0007 - Bivalni kontejnerji za dejavnosti Romov
Namen in cilj
Občina Šentjernej ima v NRP vključen projekt ''bivalni kontejnerji za dejavnosti Romov'' za leto 2019. Predvideno je
tudi financiranje iz državnega proračuna.
Stanje projekta
Projekt se ne izvaja.

4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB119-11-0014 - Usmerjevalne table znotraj naselij
Namen in cilj
Namen projekta je postavitve vpadnih in usmerjevalnih tabel na območju občine, in sicer kjer je to nujno potrebno.
Stanje projekta
Glede na potrebe se projekt sproti izvaja do porabe proračunskih sredstev.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB119-07-0065 - Občinski prostorski načrt (OPN)
Namen in cilj
Prostorski razvoj temelji na trajnostnem prostorskem načrtovanju, ki obsega predvsem pripravo občinskih prostorskih
aktov in strokovnih podlag zanje, pripravo idejnih študij in drugih strokovnih podlag. Namen projekta je izdelava
Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (OPN).
Stanje projekta
Zadnji veljavni občinski prostorski načrt je bil sprejet v letu 2010. V trenutni fazi se zbirajo predlogi za spremembo
zemljišč iz kmetijskega v stavbno in obratno.

OB119-16-0007 - Strategija razvoja občine Šentjernej
Namen in cilj
Občina Šentjernej je že v letu 2016 za potrebe nadaljnjega razvoja občina pričela s postopkom priprave strategije
razvoja občine, za kar je bila glavnina sredstev porabljena v proračunu za leto 2017. V letu 2018 so planirana sredstva
na tem projektu za zadnjo fazo izdelave Študije prostorskega razvoja naselja Šentjernej.
Stanje projekta
Projekt je v zaključni fazi.
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