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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - Davki na dohodek in dobiček
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki pomenijo dejansko višino glavarine na
podlagi ZFO-1 in pripadajo naši občini v višini 4.077.423 , kar je nominalno za 10,91 % več kot v letu
2009. Dohodnina predstavlja 44,44 odstotni delež med vsemi prihodki.

703 - Davki na premoženje
Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in
darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Višina planiranih sredstev za leto
2010 je 279.414 evrov in pomeni v prihodkih 3,24 odstotni delež.

704 - Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitev so za leto 2010 načrtovani v višini 212.240 evrov. Tu so zajeti davki na
posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so načrtovani v enaki višini kot so bili
v preteklem letu. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev so izkazani: okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - 165.000 evrov, turistična taksa - 60 evrov,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - 6.350 ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov v višini 40.000 evrov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
V sklop nedavčnih prihodkov v skupni višini 311.928,98 evrov sodijo, in sicer udeležbe na dobičku in
dohodkov od premoženja uvrščamo prihodke od obresti (4.900 evrov) za obresti od sredstev na vpogled,
od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih in ostalih namenskih sredstev ter prihodki od obresti od
danih posojil občanom. Nato so še prihodki od premoženja v skupni vrednosti 307.028,98 evrov, kamor
sodijo prihodki od najemnim za poslovne prostore, za stanovanja, prihodki od podeljenih koncesij za
vodno pravico ter za rudarsko pravico, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugi prihodki od
premoženja. Nedavčni prihodki predstavljajo 3,4 % celotnih prihodkov.

711 - Takse in pristojbine
Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2010 upoštevana ocena,
na podlagi realizacije v letu 2009. Skupno naj bi bilo v letu 2010 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za
4.500 evrov prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni zajemajo prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v
sorazmernem delu pripada občini ter globe za prekrške. V letu 2010 ocenjujemo prihodke v višini 17.000
evrov, kar pomeni 0,19 % glede na celotne prihodke. Glede na preteklo leto se višina planiranih
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prihodkov iz glob in denarnih kazni povečuje v višini 3.000 evrov zaradi načrtovanih prihodkov v letu
2010 iz glob za prekrške, ki jih bo ob kršitvah na terenu zaračunaval medobčinski inšpektorat in
redarstvo.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave. Višina doseženih
prihodkov v letu 2010 naj bi znašala 5.000 evrov, kamor sodijo prihodki od oglaševanja v Šentjernejskem
glasilu. Glede na preteklo leto so prihodki planirani v manjši meri iz razloga, ker je so bili v
to podskupino konta vključeni prihodki iz naslova grobnin. V letošnjem letu smo zaradi večje
preglednosti in transparentnosti prihodek od grobnin vključili v podskupino konta 7103.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Med druge nedavčne prihodke sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, pristojbine za sejemsko
dejavnost, prihodki od najema poslovnih prostorov gostincev; del nedavčnih prihodkov so tudi doplačila
občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja. Med druge izredne nedavčne
prihodke so planirana sredstva, ki jih občina na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznostih do
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki,
pridobi povrnjene od obeh navedenih občin po sporazumu. Vseh sredstev je planiranih za leto 2010 v
višini 535.630 evrov, med njimi največji delež - kar 73 % predstavljajo prihodki od komunalnih
prispevkov, ki jih občina načrtuje prejeti predvsem od podjetnikov, ki planirajo graditi svoje poslovne
prostore ali razširiti dejavnost na območju naše občine.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so planirani v višini 40.000 evrov, in sicer od prodaje poslovnih
prostorov na podlagi Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2010.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2010 načrtovani v višini 137.158,02
evrov. V skladu z Letnim načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2010 naj bi bili ti
prihodki realizirani s prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč ter neopredmetenih sredstev, in
sicer 14.998,02 evrov prihodkov bi bilo pridobljenih od prodaje kmetijskih zemljišč, 22.160 evrov od
prodaje stavbnih zemljišč ter 100.000 evrov od prodaje premoženjskih pravic (delnic) v podjetju Zarja
d.d..

73 - PREJETE DONACIJE
730 - Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz domačih virov so za leto 2010 načrtovane v višini 10.000 evrov in predstavljajo
nepovratna sredstva, ki jih samostojni podjetniki, podjetja in ustanov nepovratno namenijo za
sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku Jernejevo in za prireditev ob 1. maju na Javorovici.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferni prihodki iz drugih finančnih institucij predstavljajo del prihodkov, ki jih Občina Šentjernej
pridobi tako za tekočo kakor tudi investicijsko porabo iz državnega proračuna. Za leto 2010 so ti prihodki
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planirani v višini 499.917 evrov. Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2010 znaša 5,45 %. Tu pa so
zajeti prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo (gozdne ceste) v višini 4.000 evrov in 15.000
evrov povračila stroškov za MIR ter sofinanciranja investicij v višini 480.917 evrov za naslednje (v €):
- nakup zemljišč za Rome
50.000
- 23. člen ZFO (nerazporejeno na projekte)
224.335
- Porečje reke Krke
206.582.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje
investicijskih projektov iz evropskih kohezijskih skladov. Za leto 2010 so ta sredstva načrtovana v višini
3.027.410 evrov za naslednje projekte (v €):
- Rekonstrukcija COŽ
235.571
- Rekonstrukcija LC na Pristavi
210.154
- Vodovodno omrežje v občini (vzhodni del) 390.713
- Projekt Aktivna e-Dolenjska
2.526
- Porečje reke Krke
523.446
- JR Groblje
90.000
- JR Cerov Log
30.000
- Nadstrešnica za razstavo živali
45.000
- Kulturni center Primoža Trubarja
1.500.000.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2010 znašajo 393.784 evrov in so v primerjavi z
letom 2009 višja za 4,3 %. Na rast vpliva višina sredstev za plače Medobčinskega inšpektorata in
redarstva, kajti v letu 2009 je MIR aktivno deloval šele od 1.3.2009. Delež sredstev za plače v proračunu
za leto 2010 znaša 4,36 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalca v proračunu predstavljajo 0,65 %-ni delež. Obračunani so v skladu z veljavnimi
predpisi.

402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so v proračunu za leto 2010 planirani v skupni višini 1.440.028,60 evrov, kar v
strukturi proračuna predstavlja 15,96 %.
V okviru podskupine so zajeti: pisarniški material in storitve v višini 276.723 evrov, posebni material in
storitve - 22.920 evrov, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni vrednosti 281.100
evrov, prevozni stroški in storitve v vrednosti 13.740 evrov, izdatki za službena potovanja v višini 7.450
evrov, izdatki za tekoče vzdrževanje so načrtovani v proračunu 2010 v višini 548.753 evrov, poslovne
najemnine in zakupnine so planirane v vrednosti 133.882,60 evrov ter drugi operativni odhodki v višini
155.460 evrov. Pod druge operativne odhodke sodijo stroški konferenc, seminarjev, študentsko delo,
strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, članarine v neprofitnih organizacijah,
sejnine udeležencev odborov in občinskega sveta, bančne storitve. Največji delež izdatkov za blago in
storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja. Tu so zajeti stroški vzdrževanja objektov in opreme,
stroški vzdrževanja cest - redno vzdrževanje in zimska služba.

403 - Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil, kakor tudi
od posojil za premostitev likvidnostnih nihanj pritoka sredstev proračuna.
V letu 2010 je za obresti skupno predvideno 152.200 evrov. Plačevanje obresti se v celoti izvaja v okviru
Oddelka za javne finance in proračun ter tako predstavlja 1,69 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer
splošno proračunsko rezervacijo in rezervo za naravne nesreče. Skupno je za rezerve predvideno 40.000
evrov, kar nominalno pomeni za 60 % več, kot je to predvideno z oceno realizacije za leto 2009.
Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša 30.000 evrov in predstavlja
sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna. Za leto 2010 smo tako splošno
proračunsko rezervacijo planirali v večji vrednosti kot preteklo leto, saj preko pretekle dolgoletne prakse
ugotavljamo, da skozi leto velikokrat prihaja do neodložljivih nujnih stroškov, ki jih ni mogoče predvideti
pred novim proračunskim letom.
Rezerva za naravne nesreče je po zakonu lahko oblikovana do višine 1,5 % predvidenih proračunskih
prihodkov in znaša za leto 2010 10.000 evrov. V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva
rezerv 0,44 %.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - Subvencije
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči danim podjetjem in
zasebnikom predvsem za področje malega gospodarstva in kmetijstva.
Za subvencije v proračunu za leto 2010 predvidevamo 199.739 evrov. V strukturi proračuna ta sredstva
pomenijo 2,21 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
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 šolo in nazaj. Predvsem na
področju socialnega varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2010 predvidenih 1.510.248 evrov.
V primerjavi z oceno za leto 2009 so transferi višji za 39 %. Njihov delež v proračunu občine znaša 16,74
%.
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.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za
delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, dela z mladino in
drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank. V proračunu
za leto 2010 se za to področje namenjamo 86.544 evrov.

413 - Drugi tekoči domači transferi
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo transferi v javne sklade in javne zavode, plačilo obveznega
zdravstvenega zavarovanje osebam brez prejemkov ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki. Skupno je v letu 2010 predvideno za 552.206 evrov in predstavlja
6,12 % vseh odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
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 4.311.894 evrov, predstavljajo v strukturi proračuna 47,79
%. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih
zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja
prostora.
Največji del v okviru podskupine predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki obsegajo 57
% investicijskih odhodkov. Za dokumentacijo je namenjeno 9,4 % oziroma 403.689 evrov in za nakupe
zemljišč 371.668 evrov oziroma 8,6 % v okviru podskupine.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v proračunu za
leto 2010 predvideno 258.000 evrov sredstev oziroma 2,86 % glede na celotni obseg odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 19.046 evrov. Tu so sredstva
namenjena za nabavo opreme in manjše investicijske posege v Osnovni šoli Šentjernej in vrtcu.
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C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil.
V letu 2010 planiramo odplačevanje dolga v višini 363.500 evrov, in sicer za naslednje investicije:
- Za investicijo ''Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej'' je bila podpisana 24.08.2006
Kreditna pogodba št. 53302524 s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.., Ljubljana, za najem posojila v višini
2.044.090,36 CHF. Posojilo se bo odplačevalo v mesečnih obrokih, zadnja anuiteta bo zapadla v plačilo
dne 21.09.2021.
- Odplačilo dolga za investicijo t.i. v času zadolževanja ''Večnamenski objekt v Šentjerneju'' se izvaja na
podlagi Kreditne pogodbe št. 53302523, z dne 23.08.2006 v višini najema 1.313.618,93 CHF in zadnjega
veljavnega amortizacijskega načrta. Posojilo se bo odplačevalo do 21.09.2021.
- v letu 2009 smo pristopili k zadolževanju za izvrševanje proračuna za investicije v višini 4 mio evrov, in
sicer do 31.08.2029 pri Probanki d.d., Maribor. Vzrok zadolževanja je bilo predvsem poplačilo
obveznosti, ki so nastale predvsem iz naslova sofinanciranja iz občinskega proračuna oz. lastne udeležbe
pri projektih, ki so bili sofinancirani iz kohezijskih skladov, državnega proračuna in regionalnih vzpodbud
(Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vasŠentjernej z novogradnjo krožišča, Rekonstrukcija LC na Pristavi in Industrijsko storitvena cona
Šentjernej Sever).
- Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM). Planirana so sredstva za odplačilo glavnice
in obresti za kredita, ki jih je najela Komunala Novo mesto d.o.o. pri Ekološkem skladu RS za investiciji
"Povezovalni cevovod Vrhpolje-Šmarje"" in "Vodovod Tolsti vrh III. faza-vodohran Hrastje" v skupnem
znesku 125.187,78 evrov. Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah se z dnem 1.1.2010
vsa infrastruktura prenese iz komunale na občino, tako tudi kreditne obveznosti pripadajo občini za
odplačevanje, in sicer ostane za odplačilo po stanju na dan 30.09.2009 še 70.031,34 evrov.
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II.
P OS E B N I D EL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov
(občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku,
Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 01
0101 Politični sistem.

-

POLITIČNI

SISTEM

zajema

le

en

glavni

program,

in

sicer:

0101 - Politični sistem
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 izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje
lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Vsebina podprograma 01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za
nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi
občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.
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Zakonske in druge pravne podlage
- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o volilni kampanji
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- statut občine Šentjernej,
- poslovnik o delu občinskega sveta občine Krško,
- pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov občine
Šentjernej,
- sklep o financiranju političnih strank
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.
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..

1000 - OBČINSKI SVET
01001 - Stroški sej občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta. Ocena je, da bo v letu
2010 izvedenih 11 sej občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2010 se za sejnine planira 28.600 evrov, kar pomeni, da je upoštevano izplačilo 11-ih sej
občinskega sveta.

01002 - Stroški odborov in komisij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na ustanovljene odbore in komisije, kot posvetovalna telesa občinskega sveta, so predvideni
odhodki za plačilo sej le-teh, in sicer v enaki višini kot v preteklem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2010 se planira 5.000 evrov za stroške sestankov, sej odborov in komisij, toliko kot je bilo zanje
namenjeno v letu 2009.
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01003 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izobraževanju odborov (predvsem nadzornega odbora) za boljše poznavanje
delovanja občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je bil proračun preteklega leta.

01004 - Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjen za sofinanciranje političnih strank in so višja glede na leto 2009 za rast
primerne porabe, to je 1,024 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Veljavni Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej določa, da skupna letna masa sredstev
za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,4% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba).

01018 - Materialni stroški občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu občinskega sveta
in njegovih delovnih teles in vključujejo pisarniški in drugi material in storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina je določena na podlagi predvidene realizacije preteklega leta.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Podrogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov vsebuje: izvedba volitev svetnikov
in župana.
Zakonske in druge pravne podlage
- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o volilni kampanji
- statut občine Šentjernej
- poslovnik Občinskega sveta občine Šentjernej.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in
zakonite izvedbe lokalnih volitev, poravnava obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo
volitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se poravnajo vsi stroški, ki bodo nastali pri izvedbi lokalnih volitev. Izvedene bodo
volitve župana in volitve članov občinskega sveta.

1000 - OBČINSKI SVET
01006 - Izvedba občinskih volitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V planirani vrednostih postavke so zavedeni materialni stroški (poštne storitve, razglasi, glasovnice,
kuverte, javne objave) ter nadomestilo za delo komisije, nadomestilo za člane volilnih odborov in
nadomestilo za člane posebne volilne komisije - v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev v okviru postavke je planiran na podlagi izkušenj pri izvedbi zadnjih lokalnih volitev ter
predvidenih stroškov nadomestil volilnim odborom.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
01019003 Dejavnost župana in podžupana: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Šentjernej, in potrebno
podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

3000 - ŽUPAN
01007 - Plače in drugi prejemki župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva za plačilo opravljene funkcije župana (osnovna plača, regres za letni dopust,
povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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.
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01008 - Prispevki delodajalca za župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so zajeta plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno
zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo.

01009 - Materialni stroški in storitve za delo župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti
(stroške časopisov, strokovne literature, izdatke za reprezentanco, stroški čistilnega materiala in storitve).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki 01009 temelji na ocenjeni porabi v letu 2009 ob upoštevanju izhodišč
za pripravo proračuna za leto 2010.

01011 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključeni stroški plačila porabe telefona, električne energije in vode za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan temelji na ocenjeni porabi v letu 2009.

01012 - Prevozni stroški in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje stroške vzdrževanja in popravila vozil ter zavarovalne premije za službeno vozilo,
stroške za goriva in maziva za prevozna sredstva ter druge prevozne in transportne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan za postavko temelji na ocenjeni porabi v letu 2009.

01013 - Izdatki za službena potovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva rezervirana za izdatke ob službenih potovanjih, in sicer za plačilo
dnevnic, stroškov seminarjev in konferenc.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so planirana na podlagi porabe v letu 2009 in se glede na preteklo leto sredstva ne
povečujejo.
01014 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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. Prav tako
so bila upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2010, ki se nanašajo na plače in druge
prispevke.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih
zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno
področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa,
in sicer:
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 Fiskalni nadzor.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje
stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Šentjernej in zagotovitev
delovanja v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Vsebina podprograma 002029001 je naslednja: Urejanje na področju fiskalne politike: stroški
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev
(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....),
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih financah
- zakon o plačilnem prometu
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave
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Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše
izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
02003 - Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega plačilo storitev plačilnega prometa Upravi za javne prihodke in Banki Slovenije v višini
3.650 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za ta namen v letu 2010 je enaka višini preteklega leta.

02004 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške priprave plačila za obračun takse za obremenjevanje vode izvajalcema Kostak
d.d. Krško in Komunala d.o.o. Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo v enaki višini kot v letu 200*9.

02005 - Plačilo bančnih storitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov najema POS terminala in plačilu obresti za primer
najema likvidnostnih sredstev ter plačilu provizije za vsakodnevna plačila obveznosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in dejanskih potreb v letu 2010.

0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Šentjernej in zagotovitev
delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih
sredstev.
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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
Opis podprograma
Vsebina podprograma 02039001 je: dejavnost nadzornega odbora: materialni
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

stroški,

plačilo

Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnih financah
- zakon o lokalni samoupravi in statut občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje Občine Šentjernej v skladu z veljavno zakonodajo oziroma bo njena uspešnost merljiva s
številom utemeljenih ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2010, realizacija bo ugotovljena ob koncu
leta.

2000 - NADZORNI ODBOR
02001 - Notranja revizija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja proračuna Občine Šentjernej,
proračuna Osnovne šole Šentjernej in proračuna Vrtca Čebelica na podlagi pogodbe med Občino
Šentjernej in revizijsko družbo Dinamic d.o.o..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev je podpisan okvirni sporazum za dve leti s podjetjem Dinamic d.o.o. in v
letu 2010 se predvideva revizija Vrtca Čebelica, kar se opravlja vsako drugo leto.

02006 - Sejnine za seje nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo sejnin članom nadzornega odbora Občine
Šentjernej. Planirana so v enaki v višini kot preteklo leto, in sicer 2.000 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja sredstev je bilo leto 2009.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi
na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z dobro postavljeno kadrovsko zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in
ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.
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.

0401 - Kadrovska uprava
Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih
nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom omogočati strokovno, kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosegati njihovo
zadovoljstvo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Hitra in strokovno nudenje storitev občanom, merilo pa je število rešenih vlog, zadev ter nenazadnje tudi
zadovoljstvo občanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Opis podprograma
Podprogram, ki se nanaša na glavni program 0401 Kadrovska uprava, je: 04019001 Vodenje kadrovskih
zadev.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1000 - OBČINSKI SVET
04001 - Občinske nagrade
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj in plaket ter denarna nagrada za občinskega
nagrajenca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se glede na preteklo leto povečujejo za višino denarne nagrade, kajti le-te v letu 2009 ni bilo
izplačane. Sredstva so tako v proračunu rezervirana v primeru, da bo predlagan in izbran nagrajenec v
sklopu občinskega praznika Jernejevo 2010.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti,
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
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
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo),
izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje
spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o javnem naročanju
- zakon o javnih financah
- pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za
dodelitev sredstev....
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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.

1000 - OBČINSKI SVET
04002 - Objava občinskih predpisov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej ter stroškov, ki so vezani na tiskanje le-tega.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je planirana glede na porabo v letu 2009.

04003 - Celostna podoba občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške založniških in tiskarskih storitev, promocije in predstavitve občine širši javnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo v višini 400 evrov, tako kot v preteklem letu.

04004 - Spletne strani občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena mesečnemu vzdrževanju uradne spletne strani občine: www.sentjernej.si/, plačilu
domene ter mesečnemu gostovanju na spletnem strežniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je bila poraba sredstev v preteklem letu.

3000 - ŽUPAN
04026 - Odnosi z javnostmi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki ""odnosi z javnostmi"" so vključeni stroški snemanj, fotografiranja dogodkov, tiskarske
storitve, oglaševalske storitve (voščila ob božično novoletnih praznikih) ter stroški protokolarnih obiskov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlagana sredstva v letu 2010 v višini 23.400 evrov so planirana na podlagi preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
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.
Stran 26 od 116

Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so, da občina postane prepoznavna tudi izven svojih meja ter da se z organizacijo
prireditev društva predstavijo ožji in širši javnosti. 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 so vezani na proračunsko leto 2010 - večja obiskanost prireditev, številčno več
organiziranih prireditev, koncertov, dobro sodelovanje z javnostjo (občani, mediji, obiskovalci iz
sosednjih občin).

1000 - OBČINSKI SVET
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sem sodijo izdatki povezani z občinskim praznikom (storitve varovanja, tiskarske storitve, stroški
oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, gostinske storitve).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na planirana sredstva za to postavko v letu 2009, je za leto 2010 namenjenih za 13,3 % manj
sredstev.

04007 - Prireditve ob državnih praznikih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so predvideni stroški ob državnih praznikih in proslavah (storitve varovanja, tiskarske
storitve, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, gostinske storitve).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana v višini 13.540 evrov in se glede na leto 2009 ne spreminjajo.

04019 - Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)
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 2010, ki bo tako kot vsako leto na Javorovici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva v višini 650 evrov za ta namen so bila določena glede na preteklo leto.

3000 - ŽUPAN
04027 - Prireditve, proslave in dogodki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka "prireditve, proslave, dogodki" zajema stroške tiskarskih storitev, stroške
oglaševanja, fotografiranja, izdatke za reprezentanco in pogostitve ter stroške najemnine za določene
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prireditve v kulturnem centru. Iz te postavke se krijejo stroški proslav, prireditev ob dnevu civilne
zaščite, srečanju krvodajalcev in drugi dogodki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba preteklega leta.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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 stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin...
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Šentjernej je zagotavljanje primernih
poslovnih prostorov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne
uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti.
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.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
04008 - Izvršbe in drugi sodni postopki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške sodnih postopkov v višini 900 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva za leto 2010 so enaka preteklemu letu.

04009 - Pravno zastopanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške pravnih zastopnikov za svetovanje in zastopanje v določenih
upravno pravnih postopkih (davčno svetovanje zaradi vračila davka na dodano vrednost, plačilo
odškodnine zaradi poškodovanja cest...). Sredstva za ta namen so planirana v višini 10.000 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje sredstev je bil proračun preteklega leta ter ocena dejanskih potreb v letu 2010.
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04010 - Storitve odvetnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so zajeti stroški odvetnikov, ki se nanašajo predvsem na določene investicije
(vračilo takse za obremenjevanje okolja...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja sredstev je bilo preteklo leto.

04011 - Storitve notarjev
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče planiranja sredstev za leto 2010 v višini 1.500 evrov je bilo preteklo leto.

04012 - Cenitve sodnih izvedencev
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na dejanske potrebe v letu 2010 predvidevamo, da bo potrebno 3.000 evrov proračunskih sredstev
za stroške cenitev.

04013 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in tehnične opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja prostorov in komunikacijske ter druge
tehnične opreme, plačilo porabe ogrevanja, električne energije, vode in komunalnih storitev ter plačilo
najemnin za poslovne prostore.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2010 se predvideva na postavki tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in tehnične opreme
poraba sredstev v višini 29.900 evrov, kar pomeni 11,8 odstotno zmanjšanje glede na preteklo leto.

04014 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje stroške plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte, katerih lastnica
je občina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je bil proračun preteklega leta in 1,6 % povečanja glede leto 2009, kar sovpada s
povečanjem vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010.
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04021 - Večnamenski prostor v Zameškem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena plačilu najemnine večnamenskega prostora za potrebe skupnih
srečanj, proslav, sestankov občanov Zameškega, Hrvaška Broda, Čistega Brega in Mršeča vas.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi sklepa občinskega sveta o zagotovitvi prostora občanom za skupna
srečanja, sestanke…

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske
službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske
uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Šentjernej.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in
različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij
za delovanje občinske uprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
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.
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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, seminarjev za posamezna področja, ki so finančno zelo ugodni ali celo brezplačni.

1000 - OBČINSKI SVET
04018 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so zajeta plačila članarin Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter v letu 2010 še
Združenju kulturnih domov regionalnega pomena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev je bil proračuna preteklega leta ter v letu 2010 še dodatni strošek za
plačilo članarine Združenju kulturnih domov regionalnega pomena.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Šentjernej in drugim organom,
katerih finančni načrti so vključeni v proračun občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v
občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o lokalni samoupravi
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občinski upravi zagotavljati plačilo za delo v višini kot je to določeno z zakonodajo.
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4000 - SKUPNI ORGANI
40001 - Sredstva za plače za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so vključena sredstva za plače dveh zaposlenih (redarke in inšpektorice) ter prispevkov.
Na podlagi podpisanega sporazuma za MIR se stroški po ključu števila prebivalcev delijo na vse tri
občine, in sicer je prispevek naše občine 55%, 25% Občina Šmarješke Toplice ter 20% stroškov
zagotavlja proračun Občine Kostanjevica na Krki.
Navezava 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, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ter ocena realizacije v preteklem letu.

40003 - Materialni stroški in storitve za delo MIR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključeni odhodki za plačilo materialnih stroškov in storitev za delo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva (MIR), in sicer: pisarniški material in storitve, tiskarske storitve, poraba
električne energije, vode, ogrevanja, dnevnice, registracija vozila, prevozni in transportni stroški, izdatki
za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški telefona...Na podlagi podpisanega sporazuma za MIR se
stroški po ključu števila prebivalcev delijo na vse tri občine, in sicer je prispevek naše občine 55%, 25%
Občina Šmarješke Toplice ter 20% stroškov zagotavlja proračun Občine Kostanjevica na Krki.
Navezava 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, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ter ocena realizacije v preteklem letu.

40004 - Poslovna najemnina vozila MIR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za najem vozila za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva je potrebno mesečno plačati 122,16
evrov oziroma 1.466 evrov letno. Na podlagi sporazuma se stroški po ključu števila prebivalcev delijo na
vse tri občine, in sicer je prispevek naše občine 55%, 25% krije Občina Šmarješke Toplice ter 20%
stroškov zagotavlja proračun Občine Kostanjevica na Krki.
Navezava 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, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ter ocena realizacije v preteklem letu.

40005 - Nakup opreme MIR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za potrebe MIR-a planiramo nabaviti program "prekrškovni organ", zunanjo računalniško enota za delo
na terenu, rezalnik in tiskalnik. Na podlagi podpisanega sporazuma za MIR se stroški po ključu števila
prebivalcev delijo na vse tri občine, in sicer je prispevek naše občine 55%, 25% Občina Šmarješke
Toplice ter 20% stroškov zagotavlja proračun Občine Kostanjevica na Krki.
Navezava 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, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ter dejanska potreba po nabavi določene
opreme za MIR.
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4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
06001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predlagan obseg sredstev na postavki je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih v občinski upravi in
pomeni zakonsko obveznost.
Na tej postavki so všteta tudi sredstva za izplačilo odpravnine ter za regres za letni dopust, povračila
stroškov prehrane med delom ter povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonska podlaga za planiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih sta zakon o lokalni samoupravi in
zakon o javnih uslužbencih. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz: kadrovskega načrta, izhodišč za
pripravo proračuna ter zakonsko določenih obveznosti.

06002 - Prispevki delodajalca zaposlenim v OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z izplačanimi osebnimi dohodki se obračunavajo in plačujejo tudi prispevki, za kar so na tej
postavki predvidena proračunska sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o javnih uslužbencih ter višina planiranih bruto osebnih dohodkov.

06003 - Pisarniški, splošni material in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Med pisarniški, splošni material in storitve sodijo: čistilni material in storitve, založniške in tiskarske
storitve, časopisi in strokovna literatura, storitve varovanja prostorov in pisarniški material.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan za leto 2010 je bil izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2009 za ta namen.

06004 - Posebni material in storitve OU
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirani stroški, ki se jih ne da uvrstiti v drugo proračunsko postavko (na primer:
zdravstveni pregledi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan za leto 2010 je bil izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2009 za ta namen.

06005 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vsebuje stroške poštnine in kurirskih storitev, porabo električne energije, vode in
komunalnih storitev, telefona in stroškov ogrevanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je realizacija za leto 2009.
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06006 - Izdatki za službena potovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so načrtovana sredstva za izdatke službenih potovanj delavcev občinske uprave (dnevnice, stroški
prevoza).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je realizacija za preteklo leto.

06012 - Drugi operativni odhodki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za stroške konferenc, seminarjev, za plačilo dela preko študentskega servisa ter za
izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je ocena realizacije te postavke v preteklem letu.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave zajema: 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 spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
06009 - Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je proračun preteklega lega.

06011 - Občinski upravni prostori
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za plačilo najemnine za občinske upravne prostore in opremo na letni ravni v
višini 97.805 evrov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je podpisana Pogodba o najemu s Probanko Leasing d.o.o., Maribor.

06013 - Prevozni stroški in goriva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se krijejo stroški porabe goriva za službeno vozilo, vzdrževanje vozila, pristojbina za
registracijo ter ostali stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planirano višino sredstev je v višini porabe proračuna za leto 2009.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za občino Šentjernej so bili v letu 2009 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
naslednji glavni program: 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost.

DOGODKIH

zajema

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 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
Ekipe civilne zaščite je potrebno člansko izpopolniti, jih ustrezno opremiti in usposobiti, da bodo v
primeru potreb pripravljene na opravljanje svojega poslanstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih,
- 07039002 Protipožarna varnost.
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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 in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih
nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- zakon o varstvu pred požarom
- zakon o gasilstvu
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 in 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.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za strokovno izobraževanje organiziranih ekip prve
pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07002 - Stroški operativnega delovanja enot
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sredstva te postavke sodijo izdatki za denarne nagrade in priznanja ob podelitvi nagrad in priznanj ob
dnevu civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je realizacija preteklega leta.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zajeta sredstva za nabavo opreme enot civilne zaščite.
Navezava 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 ter realizacija preteklega leta.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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
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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
- zakon o varstvu pred požarom
- zakon o gasilstvu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZR..
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.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
07004 - Dejavnost občinske gasilske zveze
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo glede na višino sredstev proračuna 2009.

07006 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se predvidi finančna pomoč nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev na osnovi
izdelanega načrta opremljanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njegove
priloge Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s
tem zmanjšati število prometnih nesreč in 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.
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne
varnosti in notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Predvsem z 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
Opis podprograma
Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost je delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje števila prometnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo v enaki višini kot lansko leto.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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 vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Stran 38 od 116

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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
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 izid programa bo večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih
znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne
zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje
pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Rast zaposlenosti.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vključuje sofinanciranje opravljanja javnih del v Osnovni šoli Šentjernej, JP EDŠ
d.o.o., Šentjernej ter v Vrtcu Čebelica.
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Navezava 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 sredstev je bila poraba preteklega leta.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje
programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne
storitve za kmetijstvo) in gozdarstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Program razvoja podeželja RS 2007 - 2013
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za obdobje
2007-2013.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S kmetijskimi subvencijami občina vzpodbuja modernizacijo kmetijskih gospodarstev v smislu boljše
konkurenčnost na evropskem prostoru.
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
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, socialno 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
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
Opis podprograma
Vsebina podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje
rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
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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
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11001 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo iz te postavke sofinancirala programe v kmetijstvu na podlagi javnega razpisa v višini do
120.000 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za
obdobje 2007-2013.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje naslednje
dejavnosti: 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
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.
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 cilj je enak dolgoročnim.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11014 - Program LEADER; info mreža za podeželje Dolenjske in B.Krajine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ""Program Leader"" je 4. os Programa razvoja podeželja in je sofinanciran iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Iz teh sredstev se bodo pripravili projekti, v
nadaljevanju sledi izdelava promocijskega materiala-zloženk. Vsebine projektov se nanašajo na razvoj
podeželja in izvajanje lokalne razvojne strategije.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

11015 - Mreža eko socialnih kmetij na območju JV Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je v vključen v izvedbeni načrt 2010 - 2012 in sodi med razvojne projekte regije, z možnostjo
izvajanja na območju Nature 2000, ki sodi med demografsko ogrožena območja. Ciljna skupina projekta
so socialno najranljivejše osebe (osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe z motnjo v duševnem zdravju
in depriviligirani otroci ter mladostniki, starostniki, brezdomci). Z realizacijo projekta bomo dosegli
simbiozo kmetijskih in krajinskih virov s socialno rehabilitacijo ljudi s posebnimi potrebami. Projekt bo v
višini 85% financiran iz sredstev ESRR, ostala sredstva pa morajo v skladu s pravili financiranja
projektov iz sredstev ESRR zagotoviti lokalne skupnosti partnerice v projektu. Ključ za izračun sredstev
lokalnih skupnosti je izračunan iz dveh ponderjev: površina in št. prebivalcev v posamezni občini. Projekt
se bo začel izvajati leta 2010, in sicer takoj po prejemu sklepa o potrditvi projekta s strani Službe vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zaključek projekta je predviden leta 2011.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja in zdravja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
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
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11011 - Zavetišča (azil) za živali - rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirani stroški za plačilo rezervacije zapuščenih živali.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocena realizacije za preteklo leto.

11012 - Zavetišča (azil) za živali - varstvo najdenih živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za varstvo najdenih živali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je ocena realizacije za leto 2009.

1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Glavni program
infrastrukture.

1104

Gozdarstvo

vključuje

sredstva

za

gradnjo

in

vzdrževanje

gozdne

Dolgoročni cilji glavnega programa
- 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
- redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, - odvodnjavanje, vzdrževanje brežin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
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 kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- 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,
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže, - stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje gozdnih cest.
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4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11013 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi v letošnjem letu načrtujemo tekoče vzdrževati gozdne ceste, za kar planiramo porabo proračunskih
sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
pokriva področja, ki se nanašajo na:
- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- urejanje cestnega prometa
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- cestna razsvetljava.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- novogradnje cest in objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije in obnove cest in objektov,
- ureditve cest skozi naselje,
- preplastitve makadamskih cest oziroma poti,
- izboljšanje prometne varnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija sprejetega proračuna
- fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov
- ureditve cest skozi naselje
- preplastitve makadamskih cest oziroma poti.
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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
Opis podprograma
Vsebina podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno
in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah
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 čim bolj 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 2010 so: redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, izdaja projektnih
pogojev in soglasij ter dovoljenj za zapore občinskih cest.
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so: obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2010 in število
prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
13001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest, krpanje udarnih jam ter ostalih potrebnih aktivnosti na
celotnem cestnem omrežju v občini.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje so bile dejanske potrebe na območju občine po vzdrževanju lokalnih cest ter
primerjava s preteklim letom.

13002 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega tekoče vzdrževanje javnih poti, krpanje udarnih jam ter ostalih potrebnih aktivnosti na
celotnem cestnem omrežju v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje so bile dejanske potrebe na območju občine po vzdrževanju lokalnih cest ter
primerjava s preteklim letom.

13005 - Čiščenje meteornih kanalov - odvodnjavanje ob JP in LC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema odvodnjavanje meteornih voda zajema čiščenje in izkop meteornih kanalov v smislu
preprečevanja iztekanja meteornih voda po javnih površinah iz kmetijskih in ostalih površin in iz javnih
površin na kmetijske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje so bile dejanske potrebe na območju občine po vzdrževanju lokalnih cest ter
primerjava s preteklim letom.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
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 varnosti cestnega prometa
- 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 2009 so naslednji: novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije lokalnih cest
in javnih poti, sanacije objektov, priprava projektne dokumentacije za določene investicije...
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4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
13004 - Gradnja in modernizacija občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so vključena sredstva za asfaltiranja še makadamskih odcepov cest, in sicer se v letu 2010
načrtujejo asfaltirati naslednji odcepi: Brezje pri Šentjerneju, Cerov Log - Kira, Tolsti Vrh, Dobravica in
Ledeča vas.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predračuni in popisi s predizmerami.

13006 - Gradnja in modernizacija cestnih infrastrukturnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se planirajo za obnovo poškodovanih hodnikov za pešce, robnikov ter ostalih
cestnih infrastrukturnih objektov na območju občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi terenskega ogleda in izdelanih predračunov.

13012 - Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so načrtovana za odkupe zemljišč, katera so bila tangirana s samo izvedbo
investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010.

13013 - Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas Šentjernej z novogradnjo krožišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva na postavki so načrtovana za odkupe zemljišč, katera so bila porabljena za izvedbo
investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010.

13015 - Rekonstrukcija COŽ v Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicijo ""rekonstrukcija COŽ v Šentjerneju"" so sredstva planirana za plačilo projektne
dokumentacije, delno izvedbo del ter investicijski nadzor in ostalo potrebno dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dokument identifikacije investicijskega značaja (DIIP) in projektantski popisi s predizmerami.
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13019 - Rekonstrukcija ceste na Vrhu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje izdelavo projektne dokumentacije za "rekonstrukcijo ceste na Vrhu pri Šentjerneju".
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13020 - Rekonstrukcija ceste na Gor. Brezovici
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje izdelavo projektne dokumentacije za investicijo "rekonstrukcija ceste na Gor.
Brezovici".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena vrednosti izdelave projektne dokumentacije oziroma predračun.

13022 - Rekonstrukcija križišča v Maharovcu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključena sredstva za izdelavo potrebne idejne zasnove dveh variant, in sicer krožnega
križišča in varianto ne semaforiziranega križišča v Maharovcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projektna naloga.

13023 - Izgradnja hodnika za pešce v Gor. Vrhpolju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ""izgradnja hodnika za pešce v Gor. Vrhpolju vključuje izvedbo del, investicijski nadzor,
stroške izdelave projektne dokumentacije ter vse potrebne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popisi s predizmerami za investicijo izgradnje HP v Gor. Vrhpolju.

13024 - Rekonstrukcija LC na Pristavi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu na tej postavki so vključena sredstva za 2. fazo investicije ""rekonstrukcija LC na Pristavi"",
ki vključuje izvedbo del, nakup zemljišč in investicijski nadzor. Za ta projekt imamo, s strani državnega
proračuna iz sredstev EU, odobrenih 210.154 evrov nepovratnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Pogodba o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija LC na Pristavi, št. C1536-08S330229 med Službo
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Občino Šentjernej;
- Investicijski program za operacijo "Rekonstrukcija lokalne ceste na Pristavi"

13030 - Sanacija ceste v Šmarju pri Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vsebuje sredstva za izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju
Šmarje pri Šentjerneju, in sicer v nepreglednem ovinku nasproti pokopališča Šmarje.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popis s predizmerami za sanacijo ceste v Šmarju

13032 - Asfaltiranje ceste Ostrog - Šentjakob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunskih sredstev se bo izvedlo asfaltiranje makadamske ceste Ostrog - Šentjakob.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina investicije je podana na podlagi izdelanega predračuna in popisa s predizmerami.

13033 - Asfaltiranje ceste Roje - Šentjernej
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz proračunskih sredstev se bo izvedlo asfaltiranje makadamske ceste Roje - Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednost investicije je podana na podlagi izdelanega predračuna in popisa s predizmerami.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
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 varnosti cestnega prometa
- 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 zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
13007 - Banka cestnih podatkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena za zavarovanje občinskih cest in vzdrževanje kategorizacije lokalnih
cest in javnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje je bila realizacija za ta namen preteklega leta.
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13008 - Tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč. Kot vsako leto bo potrebno tudi v letu
2010 obnoviti označbe kot so osne črte cest, prehodi za pešce, parkirišča in ostale označbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje je bila realizacija za ta namen preteklega leta.

13009 - Gradnja in modernizacija parkirišč, avtobusnih postajališč,
signalizacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki je zajeta postavitev in zamenjava potrebne vertikalne prometne signalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
13018 - Usmerjevalne table znotraj naselij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej mora na osnovi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Ur. l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08) na podlagi enotnega in celovitega elaborata omogočiti
postavitev usmerjevalnih tabel za vodenje znotraj naselja za javni in zasebni sektor. Turistična in druga
obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev v cestnem prometu o smeri, v kateri so
kulturni spomenik, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt in
naprava znotraj območja znamenitosti ali naselja. Za javni sektor je bil v letu 2009 izdelan elaborat, v letu
2010 pa predvidevamo sredstva za izdelavo in dobavo lamel, za izdelavo in dobavo nosilne konstrukcije
ter za temeljenje in montažo ter sredstva za izdelavo elaborata za zasebni sektor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na predračunski vrednosti in Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah.

13029004 - Cestna razsvetljava
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 varnosti cestnega prometa
- 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
Izračun porabe, tekočega vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2010 temelji na višini porabe za ta namen
v preteklem letu.
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4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
13010 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so ocenjena potrebna sredstva za tekočo vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju
občine ter za izdelavo elaborata javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo na podlagi porabljenih sredstev iz preteklih let ter predračuna za izdelavo elaborata
javne razsvetljave.

13011 - Poraba električne energije javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena porabi električne energije za javno razsvetljavo po
celotni občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan porabe za ta namen za leto 2010 je narejen na podlagi ocene realizacije za leto 2009.

13016 - Izgradnja javne razsvetljave v Ostrogu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirani odhodki za izvedbo javne razsvetljave v Ostrogu, za investicijski nadzor in vso
potrebno dokumentacijo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popisi s predizmerami za investicijo izgradnje javne razsvetljave v Ostrogu.

13017 - Izgradnja javne razsvetljave v Grobljah pri Prekopi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirani odhodki za izvedbo javne razsvetljave v Ostrogu, za asfaltiranje odcepa
makadamske ceste ter za investicijski nadzor in vso potrebno dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popisi s predizmerami za investicijo izgradnje javne razsvetljave v Grobljah pri Prekopi.

13029 - Izgradnja javne razsvetljave v Cerovem Logu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za izvedbo javne razsvetljave v Cerovem Logu, za investicijski nadzor
ter vso potrebno dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popisi s predizmerami za investicijo izgradnje javne razsvetljave v Cerovem Logu.
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13031 - Izvedba razsvetljave ob atletskem stadionu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za izvedbo razsvetljave pri stadionu, iz strani Turopolja proti osnovni
šoli, kar je potrebno zaradi večje varnosti otrok in ostalih udeležencev v prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predračunska vrednost za izvedbo razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva
potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011 (To je skupen dokument
slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja
turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.Strategija razvoja Slovenije in
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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
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.
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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 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 2010 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem
sredstev za garancijsko shemo in štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in
paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina
zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko Razvojnega centra
Novo mesto.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
14001 - Delovanje Razvojnega centra Novo mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za delovanje Razvojnega centra, ki opravlja naloge spodbujanja
regionalnega razvoja v razvojni regiji JV Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14002 - Stroški delovanja garancijske sheme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema načrtovanje sredstev za vplačilo v garancijsko shemo, preko katere občani naše občine
pridobivajo posojila za nabavo osnovnih sredstev. Postopek do pridobitve kredita vodi razvojni center, pri
odločitvah pa občina sodeluje s svojim predstavnikom v odboru za odobritev posojil podjetnikom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..
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14003 - Stroški delovanja mikrokreditne sheme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za delovanje mikrokreditne sheme občina Razvojnemu centru NM vsako leto plačuje sredstva na osnovi
podpisane pogodbe. Iz teh sredstev podjetnike naše občine podpiramo pri odpiranju novih delovnih mest
ter pri samozaposlitvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14010 - Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za
izobraževanje z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14011 - Priprava razpisne dokumentacije - RRP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je zadolžen za vodenje Regionalnega razvojnega programa JV
Slovenije, preko katerega občine vključujemo svoje razvojne projekte in nam je s tem omogočena
možnost pridobitve nepovratnih državnih sredstev ter sredstev Evropske unije. Za vodenje omenjenega
programa pa smo občine dolžne finančno podpirati Razvojni center iz Novega mesta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14015 - Izvedbeni projekti 2007-2013
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za pripravo različnih gradiv za projekte, ki jih pripravlja Razvojni center
Novo mesto, d.o.o., ki se bodo izvedli v prihajajočih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14017 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RDO je nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki ima vlogo implementacije destinacijskega
managmenta v prakso. Je osnovna organizacija te ravni in generator razvoja turistične dejavnosti.
Definirana je po principu javno zasebnega partnerstva, kjer ni vedno pravilo, da je večinski lastnik javni
sektor. Pomembno vlogo v tem konceptu odigra tudi civilni sektor. Naloge bodo: promocija, distribucija,
razvojna funkcija, operativna funkcija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- pospeševanje razvoja turizma,
- povečanje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine
Opis podprograma
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 2007-2011
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 tiskanje
promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
14006 - Turistični programi - JR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi vsakoletnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev med turistična društva so na tej
postavki planirana sredstva za ta namen.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračun preteklega leta.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa
turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično
informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni
promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za
prevoz oseb.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011.
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.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
14007 - Turistično informacijski center - TIC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predvideva sredstva za izdelavo zaključnega računa za Turistično informacijski center
Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14013 - Promocijski material
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na omenjeni postavki se planirajo sredstva za izdelavo promocijskega material občine Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14019 - Projekt Aktivna e-Dolenjska
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Aktivna E-DOLENJSKA je skupen projekt prijavljen na Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 pri Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. To je nadgrajen projekt Tematskih poti. Izvajalec in vodja
konzorcija je Občina Škocjan, ki je prevzela tudi vso odgovornost do ministrstva za izvršitev vseh nalog o
sofinanciranju izvedbe projekta. Namen novega projekta je informatizirati lokalne tematske poti in
lokalno turistično ponudbo. Cilji projekta: -prevod sistema HTN: s tem se razširi področje uporabe HTN
ter poveča potencialni nabor gostov, -sistem spremljanja gosta (ko se gost pojavi na TIC oz. drugem
centru, ga zaposleni vnese v bazo podatkov, podatke pošlje vsem potencialno zanimivim TIC ter
konkretnemu ponudniku, za katerega se je gost zanimal (ta ga pričaka že pripravljen) - s tem se dvigne
raven ponudbe, -z gosti iz baze podatkov regija vzpostavi komunikacijo in pošilja dodatno ponudbo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

14020 - Projekt Dolenjska-eu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta Dolenjska-eu je nadgraditi obstoječo in celovito na spletu predstaviti turistično ponudbo
regije JV Slovenije, kamor sodi tudi naša občina. Projekt vodi Razvojni center Novo mesto, d.o.o..
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge
za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem
okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih
občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
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, izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidena sanacija večjih divjih odlagališč odpadkov ter organizacija očiščevalne akcije in urejanja
okolja, v katero se bodo vključila društva in skupine občanov.
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4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
15001 - Sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD
(II.faza)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi medobčinske pogodbe je občina dolžna za širitev odlagališča komunalnih odpadkov CeROD II. faza nameniti proračunska sredstva v višini 33.558 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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.

15002 - Nakup posod za odpadke in opreme ZRC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi se bo izvedla nabava zabojnikov za odpadke za gospodinjstva zaradi zamenjave dotrajanih
kovinskih zabojnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena realizacije preteklega leta je bila osnova planiranja.

15003 - Sanacija črnih odlagališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju občine Šentjernej je še nekaj opuščenih gramoznic, ki še niso sanirane oziroma zasute, zato
so potrebna v letu 2010 določena sredstva. V omenjeni postavki so vključeni tudi izdatki za očiščevalno
akcijo v letu 2010, ki jo občina izvaja enkrat letno v sodelovanju z društvi, ustanovami ter klubi občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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 - Vzdrževalna dela ZRC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju Zbirno reciklažnega centra Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za leto 2010 je planirana v enaki višini kot preteklo leto.

15008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ZRC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo porabi vode, energije, komunalnih storitev ZRC-ja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev za leto 2010 je planirana v enaki višini kot preteklo leto.
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15012 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda-1.faza (konces.)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2010 se predvideva pričeti z nadaljevanjem izgradnja kanalizacijskega sistema....

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
15010 - Izgradnja prim. kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je ureditev zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine
Šentjernej, in sicer za posamezna naselja. Primarna kanalizacija se bo gradila za naselja: Šentjernej, Vrh
pri Šentjerneju, Gor. Brezovica, Dobravica, Šmalčja vas, v skupni dolžini cca. 8,6 km. Glede na
investicijski program in razdelitev virov financiranja investicije (kohezijski sklad, državni proračun in
občinski proračun) so v proračun leta 2010 vključeni odhodki v dogovorjeni višini. Projekt naj bi se
zaključil v letu 2012.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je predstavljala novelacija Investicijskega programa za odvajanje odpadnih voda
Občine Šentjernej, december 2008.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Stran 59 od 116

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z investicijami v izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo vodovodnih sistemov bomo zagotovili neoporečno
pitno vodo za cca. 800 prebivalcev občine.
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
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
Vzpostavitev potrebnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave in zagotoviti
nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito
delovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.
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
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic
in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje 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
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis
vrednosti po podskupinah nepremičnin (Ur. list RS, št. 59/2007)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo
občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju
kvalitete kot tudi kvantitete storitev.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno
učinkovito delovanje.

1000 - OBČINSKI SVET
16001 - Poimenovanje ulic in naselij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za planirani strošek ob spremembi poimenovanja ulic in naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
14018 - Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za vzpostavitev katastrov gospodarske javne službe v Jugovzhodni
Sloveniji, katerega projekt izvaja Razvojni center Novo mesto, d.o.o..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
16014 - Geodetske storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Te storitve potrebujemo predvsem za odmero javnih površin po zaključenih investicijah ter za odmero
ostalih javnih površin, kjer se pokaže potreba oziroma zahteva lastnikov zemljišč, po katerih potekajo
ceste.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija proračuna 2009 za ta namen in Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto
2010.

16048 - Vrednotenje nepremičnin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki ""vrednotenje nepremičnin"" so namenjena za pripravo ažurne zbirke
podatkov o nezazidanih stavbnih zemljiščih za vzpostavitev evidence nepremičnin, ki jo
bo izdelala GURS. Kajti v nasprotnem primeru, da občine ne bodo upoštevale vseh relevantnih kriterijev
za določitev namenske rabe zemljišč, se bodo na občine, po prvem obvestilu o vrednosti nepremičnin vsul
plaz zahtev občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Geodetska uprava potrebuje od občin
relevantne in ažurne podatke, da bo na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in
prihajajočega zakona o davku na nepremičnine, odmerila nepremičninski davek. Dokler pa niso v
občinskih prostorskih aktih določene podrobnejše namenske rabe v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), se kot zemljišča za gradnjo stavb po tej uredbi štejejo tista
nezazidana stavbna zemljišča, za katere je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna
gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, ter druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev
stavb.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o evidentiranju nepremičnin, Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih
nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
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
- zakon o stavbnih zemljiščih
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07), Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07),
- Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
- Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih
zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08) ter
- drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora,
ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Prav tako
želimo zagotavljati urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim
osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti aktivno
zemljiško politiko, pripraviti organizacijske in druge rešitve za uspešno vodenje nalog. Poleg tega bo
potrebno vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter
zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
16016 - Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je bila poraba v letu 2009, s tem da načrtujemo zmanjšanje stroškov za 7,4 %,
kajti v letu 2010 na tej postavki ne bodo vključeni tekoči stroški za kulturni center.
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4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16025 - Nadstrešnica za razstavo živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema odhodke za izvedbo nadstrešnice, razkuževalnika, zunanje ureditve ter vse
ostale infrastrukture, ki je potrebna za dokončno izvedbo investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projektantski predračun s predizmerami.

16027 - Obrtna cona Sejmišče II- "Mercator"
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključena sredstva za izgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture za potrebne obrtne
cone Sejmišče II v neposredni bližini NC Mercator v Šentjerneju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena planirane višine sredstev temelji na izkušnjah o tovrstnih komunalnih opremljenostih v ostalih
delih obrtne cone.

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
16015 - Izdelava lokacijskih informacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirajo se sredstva za izdajo lokacijskih informacij za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte ter
ostale zemljiško knjižne zadeve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16023 - Občinski prostorski načrt (OPN)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dne 28.05.2009 je bilo dopolnjeno gradivo predloga Občinskega prostorskega načrta občine Šentjernej (v
nadaljevanju OPN) posredovano Ministrstvu za okolje in prostor RS, ki ga je dne 01.06.2009 objavilo na
strežniku. Ministrstvo je 08.06.2009 zaprosilo nosilce urejanja prostora, naj nanj podajo mnenja.
Istočasno so za to pristojni nosilci urejanja zaprošeni tudi za mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga
OPN na varovana območja. Občina je do dne 28.09.2009 prejela 22 mnenj nosilcev urejanja prostora. Od
tega eno negativno s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in s strani Ministrstva za
okolje in prostor RS. Na podlagi negativnega mnenja smo opravili sestanek 21.09.2009 na ministrstvu za
kmetijstvo. Dogovorili smo se, da v čim krajšem času pripravimo za njih elaborat posegov na najboljša
kmetijska zemljišča tudi v analogni obliki. Omenjeni elaborat je bil na njihovo ministrstvo posredovan
14.10.2009.
Ker bo na teh ministrstvih prišlo še do pogajanj oziroma usklajevanj, bo potrebno pripraviti nov
dopolnjen predlog OPN. Na podlagi zahtev ministrstva za okolje in prostor bo potrebno popraviti vse
urbanistične zasnove za naselja Šentjernej, Dolenje in Gorenje Gradišče, Orehovica in Hrastje, Gorenje
Vrhpolje, ker se je med tem časom menjal pravilnik in zahtevajo uskladitev z novo zakonodajo, uskladiti
bo potrebno strateški in izvedbeni del odloka in grafične prikaze.
Z okoljskega vidika bo potrebno pripraviti dopolnitve okoljskega poročila na podlagi sprememb predloga
OPN občine Šentjernej po izvedenih usklajevanjih z nosilci urejanja prostora. Gre za dopolnitev
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okoljskega poročila z vidika zmanjševanja posegov na najboljša kmetijska zemljišča, dopolnitev
vrednotenja in popravkov tekstualnih in grafičnih prilog. Dopolnjeno okoljsko poročilo se pripravi z
namenom dokončanja postopka sprejemanja OPN oz. pridobitve mnenja o sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana.
Potrebno bo dopolniti tudi kmetijski elaborat za posege na najboljša kmetijska zemljišča. Predvsem gre
tukaj za prilagoditve kmetijskega elaborata na zmanjšani obseg posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
potrebno bo pripraviti nove preračune podatkov potrebnih za pripravo elaborata, prilagoditve tabelaričnih
in grafičnih prilog, dopolnitve vrednotenja. Terminski plan sprejetja se predvideva v prvi tretjini
prihodnjega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na planiranje sredstev je vplivala višina realizacije prihodnjega leta ter popis vseh potrebnih aktivnosti za
dokončno pripravo in sprejetje OPN.

16037 - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - KALUDER
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sklep o začetku priprave OPPN Kaluder je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Šentjernej št. 5/2008
dne 9.04.2008. Na podlagi znanih programov sedanjih investitorjev so se izdelale dodatne strokovne
podlage, osnutek OPPN-a na podlagi katerega so se pridobile smernice nosilcev urejanja prostora in
dopolnjen osnutek. Trenutno poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, izvedena je bila tudi javna
obravnava dokumenta. Po končani javni razgrnitvi se bodo pripravila stališča do pripomb s katerimi bodo
seznanjeni lastniki zemljišč v območju urejanja, izdelal se bo predlog OPPN-a, pridobila mnenja nosilcev
urejanja prostora. Na koncu se bo izdelal usklajeni predlog OPPN-ja za sprejem. Dokončanje postopka je
predvideno v mesecu maju 2010.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podan je bil predračun za izvedbo projekta.

16038 - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) - KOMUNALNO
SERVISNA CONA ŠENTJERNEJ-SEVER II
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za območje, ki predstavlja severni vstopni del v naselje ob regionalni cesti oziroma za nadaljevanje
Zazidalnega načrta proizvodne in komunalno servisne cone Šentjernej - Sever.
V tem območju bi morebitni novi investitorji imeli možnost širitve svojih dejavnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan je bil narejen na podlagi predračuna za izvedbo projekta.

16042 - Povezovalna cesta OPC Mokro Polje - Kronovo (OPPN)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trasa povezovalne ceste se prične cca 200 m južno od reke Krke in cca 150 m vzhodno od Žerjavinskega
potoka, ki istočasno tvorita tudi mejo med Občino Šentjernej in Mestno občino Novo mesto. Severno od
začetka trase je predvidena navezava preko reke Krke na obstoječo H1, kar pa je predmet drugega
prostorskega akta. Trasa nato poteka proti jugovzhodu cca 900 m in vstopi v predvideno obrtno
proizvodno cono Mokro Polje. Cesta nato poteka po SV robu predvidene cone in se približno po 1200
metrih priključi na regionalno cesto R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej v krožnem križišču. Dolžina
trase povezovalne ceste je cca 2200 m.
Občina je po Zakonu o urejanju prostora vodila postopek občinskega lokacijskega načrta, vendar se po
Zakonu o prostorskem načrtovanju predvideva izdelava OPPN ob že upoštevanju izvedenih postopkov.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor je potrebno za povezovalno cesto med AC in R12419/1204 Novo mesto - Šentjernej izvesti okoljsko poročilo in postopek celovite presoje vplivov na
okolje zaradi morebitnih vplivov na populacijo močvirske sklednice.
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16043 - Povezovalna cesta D. Mokro Polje - CeROD II.faza (OPPN)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trasa lokalne ceste se prične cca 150 m zahodno od naselja Dolenje Mokro Polje v krožnem križišču na
regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej. Nato poteka v dolžini 760 m JZ od naselja in se
naveže na lokalno cesto LC Dolenje Mokro Polje - Hrastje - Tolsti vrh. Pri obvozni cesti naselja Dolenje
Mokro Polje se trasa lokalne ceste odcepi v smeri CeROD-a in se po 1820 m konča na severnem delu
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske. Celotna dolžina trase, vključno z obvozno cesto naselja Dolenje
Mokro Polje, tako znaša 2580 m. Po Zakonu o prostorskem načrtovanju se predvideva izdelava OPPN ob
že upoštevanju izvedenih postopkov.

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij
in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopali.. in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s
hidrantno mrežo).
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
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
Izgrajeni novi sistemi oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2010, za drugi cilj pa
izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte
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4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so rezervirana za investicijsko vzdrževanje določenih odcepov vodovodnih
sistemov, za kar je občina s 1.1.2010 dolžna skrbeti, na podlagi prenosa vse infrastrukture iz Komunale
Novo mesto na občino.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16012 - Oskrba s pitno vodo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva dovoza pitne vode občanom, kjer niso zagotovljeni pogoji pitne vode iz
vodovodnega sistema.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16036 - Hidravlična izboljšava in nadgradnja sistema pitne vode na območju
Dolenjske
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na razdelitev financiranja investicije od 2009 - 2012, je za leto 2010 planirana potrebna višina
sredstev za projekt hidravličnih izboljšav in nadgradnjo sistema pitne vode. Po končanju investicije
bo občina Šentjernej dosegla naslednje cilje:
- izboljšanje kvalitete pitne vode za vse občane naše občine,
- 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%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o sofinanciranju projekta.

16047 - Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu investicije ""obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del) so vključene naslednje trase
vodovodnih sistemov:
- Vrhovo-Orehovica v dolžini 1,6 km,
- Šentjernej-Dol. Stara vas v dolžini 1,9 km,
- Dol. Stara vas-Groblje pri Prekopi v skupni dolžini 4,3 km ter
- Groblje pri Šentjernej-Ostrog-Šentjakob v dolžini 3,2 km.
Na osnovi prijave na javni razpis za pridobitev evropskih sredstev ter razdelitve financiranja v letih 20102012 je v proračunu 2010 planirana določena višina sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za planiranje so projekti, pridobljeno gradbeno dovoljenje in projektantski predračuni s
predizmerami.

16051 - Subvencija (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S 1.1.2010 se infrastruktura prenese od Komunale Novo mesto d.o.o. na občino Šentjernej in s tem je
občina dolžna v proračun zagotoviti sredstva kot subvencijo zaradi pokritja negativnega rezultata na
dejavnosti vodooskrbe in odvajanja odpadnih voda.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o gospodarskih javnih službah ter ostali podzakonski predpisi.

16052 - Intervencijska dela (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu 2010 med odhodki je na postavki ""intervencijska dela"" namenjenih 7 % sredstev od
prihodkov najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki jo bo občini plačeval najemnik
infrastrukture - t.j. Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer gre za rezervacijo sredstev za nepredvidena
intervencijska dela na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.
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
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16007 - Tekoče vzdrževanje pokopališč
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.).

16008 - Zavarovalne premije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačila zavarovalnih premij za objekt mrliške vežice na podlagi pogodbe o zavarovanju
sklenjeno z zavarovalnico Maribor d.d..
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16046 - Pokopališče Groblje pri Prekopi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2010 se bo s planiranimi sredstvi odkupilo zemljišče in uredilo parkirne prostore.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

16049 - Pokopališče Šmarje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri pokopališču Šmarje se načrtuje v letu 2010 urediti parkirne prostore, za kar je potreben tudi odkup
zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
16053 - Pokopališče Šentjernej
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na pokopališču Šentjernej načrtujemo tlakovati osrednjo pešpot, za kar so planirana sredstva na tej
postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izdelan predračun o višini potrebnih sredstev za investicijo.

4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
16045 - Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za pokopališče Gradišče pri Šentjerneju se v letu 2010 načrtuje odkupiti zemljišča in nato urediti
makadamsko parkirišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje
zastav.
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
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- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16010 - Praznična okrasitev naselij
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je bil proračuna preteklega leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice
ipd..
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
Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje 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 2010 predvidevamo na področju - druge komunalne dejavnosti, tekoče vzdrževati ulice, zelenice,
pešpoti, izvajati zimsko službo po lokalnih cestah in poteh v občini...

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16006 - Tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic, pešpoti, zelenic in gredic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka obsega sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic in pešpoti, urejanje
gredic, obrezovanje obstoječih dreves ter vsa ostala hortikulturna dela na območju občine
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16011 - Druge komunalne storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo sredstva za čiščenje kanalizacije, prečrpavanje odpadne vode, ravnanje z odpadno vodo ter
plačilo porabe vode, komunalnih storitev, električne energije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16033 - Dejavnost JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej (sporazum)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sporazuma med Občino Šentjernej in JP EDŠ - jem d.o.o. so sredstva postavke namenjena za
delovanje JP EDŠ- ja d.o.o. za naslednje dejavnosti: javna snaga, čiščenje javnih površin, urejanje javnih
poti, površin za pešce, zelenih površin, otroških igrišč, urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, lokalnih cest,
prometne in druge signalizacije, javnega prometa ter javnih parkirišč.
Navezava 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 proračun preteklega leta in dejanske potrebe na terenu.

16041 - Zimska služba (JP EDŠ)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vsebuje sredstva za zimsko čiščenje in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v
občini Šentjernej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev je bila višina proračuna preteklega leta za ta namen.

16050 - Vodenje evidenc infrastrukture (Komunala Novo mesto d.o.o.)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi dogovora, da bo najemnik infrastrukture (t.j. Komunala Novo mesto d.o.o.) tudi po prenosu
infrastrukture v glavno knjigo še naprej vodil potrebne analitične in operativne evidence o preneseni
infrastrukturi in tudi o novo zgrajeni infrastrukturi ter zagotavljal vse potrebne obračune in druge podatke
za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v zvezi z infrastrukturo, se za vodenje teh evidenc v proračunu
zagotovljena sredstva v višini 1,5 % letne najemnine, kar predstavlja strošek za proračun 2010 v višini
3.277 evrov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dogovor in Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Po zaključenih investicijah je potrebno tudi urediti zemljiško knjižne zadeve ter se dogovoriti o odkupih,
če je to za določeno investicijo potrebno. Z zemljišč (nakup ali prodaja) je potrebno ravnati kot dober
gospodar.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč
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 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
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2010 predvidevamo izvesti nakupe zemljišč po zaključenih investicijah...

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
16044 - Nakup zemljišč za Rome
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za nakup zemljišč obstoječega romskega naselja na Trdinovi cesti. S
strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je s sklepom odobreno
sofinanciranje nakupa zemljišč v višini 50.000 evrov, kar je planirano med transfernimi prihodki
proračuna 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
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4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
16019 - Nakup zemljišč po zaključenih investicijah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka ""nakup zemljišč po zaključenih investicija"" zajema odkupe zemljišč, ki so bila
delno tangirana ali v celoti porabljena za gradnjo določene investicije. Podrobnejši podatki o zemljiščih
(št. parcel, izmera, namenska raba, orientacijska vrednost, način razpolaganja, lokacija) so razvidni iz
priloge proračuna - Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
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
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega
varstva znotraj razvojne strategije RS. Uresničujejo se tudi določila Zakona o zdravstvenem varstvu in
zavarovanju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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
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
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
Opis podprograma
Vsebina podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:
sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov
(zgibanke, predavanja).
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 76/08
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
Omogočiti zdravstveno letovanje otrok in invalidov, izvesti deratizacijo.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17005 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki je vključen projekt "Tekmovanje za čiste in zdrave zobe" za otroke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga planiranja je bila v proračunu preteklega leta.

17007 - Deratizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za izvajanje deratizacije na osnovi podpisane pogodbe z izvajalcem Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dejanske potrebe na območju občine o izvajanju deratizacije ter proračunska poraba v preteklem letu.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
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
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
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
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08,
76/08)
2. Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93)
3. Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam
prebivalstva.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17003 - Zavarovanje oseb brez prejemkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati
osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam in osebam brez dohodka. Postavka zajema
stroške omenjenih prispevkov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za plačevanje zdravstvenega zavarovanja je v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, višina planiranja je identična oceni realizacije za leto 2009.

17079002 - Mrliško ogledna služba
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 (Uradni list RS, 56/93).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
17004 - Mrliško ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo posmrtnin, ki jih je občina dolžna plačevati za občane.
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 za preteklo leto.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program za kulturo 2008-2011
- Letni program kulture v občini Šentjernej
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Šentjernej
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji področja so:
- s sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti
humanitarnih in drugih društev za dobrobit vseh občanov naše občine.
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
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
- varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je: 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
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) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na področju občine Šentjernej.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18001 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje kulturnih spomenikov ter pridobitev
dokumentacije za sanacijo dvorca Prežek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pridobljeni predračuni, terenski ogledi ter realizacija preteklega leta na tem področju porabe.

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

v kulturi
programe,

vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,
ljubiteljsko 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
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
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 (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96,
40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09)
Stran 76 od 116

- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/07, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje krajevne knjižnice in delno matične
knjižnice.
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.

1000 - OBČINSKI SVET
18010 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so zajeti vsi stroški izdajanja omenjene revije, ki je namenjena literaturi, kulturi in družbenim
vprašanjem. izhaja od leta 1990 in je naslednica trebanjske Samorastniške besede. Njena izdajateljica je
Mestna občina Novo mesto, soizdajateljice pa so Občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Mokronog - Trebelno, Semič, Staža, Škocjan, Trebnje, Žužemberk in tudi Občina Šentjernej ter založba
Goga.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiranje sredstev na podlagi preteklega leta.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18030 - Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina iz te postavke sofinancira knjižnici izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe za potrebe
uporabnikov, ki so prebivalci občine Šentjernej. Skladno s pogodbo se bodo plačevali stroški za plače
delavcev za izvajanje dejavnosti, stroški plač vodstvenih, administrativnih in tehničnih delavcev,
programske stroške ter splošne stroške (nabava gradiva, knjig, plače). Prav tako občina krije vse stroške
krajevne knjižnice v Šentjerneju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakona o knjižničarstvo (Uradni list RS, št. 87/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 UPB1) in Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).

18039003 - Ljubiteljska kultura
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.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB1, 56/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00)
- 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 ( Uradni list RS št.
110/08)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03 in 1/09)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96,
40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09 in 32/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18011 - Kulturni programi - JR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina uresničuje javni interes za kulturo tako, da objavi javni razpis na podlagi katerega kulturna
društva pridobijo del sredstev za delovanje in svoje programe.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18029 - Kulturni center Primoža Trubarja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki ""Kulturni center Primoža Trubarja"" so v letu 2010 rezervirana sredstva
za:
- dokončno poplačilo končne situacije izvedbe del,
- nabavo dodatnih stolov za namen organiziranja predavanj, seminarjev, posvetov ter
- sredstva za upravljavca kulturnega centra, in sicer za pokritje vseh tekočih stroškov (poraba vode,
ogrevanja, električne energije, odvoza smeti, poraba telefona, strošek čiščenja...).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
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.
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, dvigniti kulturni nivo občanov...
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim večjo obiskanost organiziranih prireditev, občanom preko glasila poročati o aktivnostih,
novostih...

1000 - OBČINSKI SVET
18012 - Programi lokalne televizije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na omenjeni postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje in izvedbo televizijskega projekta "Iz
naših občin" po letni pogodbi sklenjeni z Televizijo Novo mesto d.o.o..
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiranje sredstev na podlagi preteklega leta.

18013 - Izdajanje občinskega glasila
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov priprave ter tiskanja Šentjernejskega glasila.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiranje sredstev na podlagi preteklega leta.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti
ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:
18049001 Programi veteranskih organizacij.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov,
borcev, zamolčanih grobov ipd.,
Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o društvih.
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18027 - Programi invalidskih in ostalih društev - JR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev humanitarnim, invalidskim društvom ter ostalim
društvom se prijavljenim društvom dodelijo proračunska sredstva. Pri tovrstnih društvih pa obstaja tudi
izjema, in sicer so upravičeni do proračunskih sredstev naše občine tudi tista društva, ki niso registrirana
na območju naše občine, edini pogoj je, da so člani v tem društvu tudi občani naše občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

vključuje

sredstva

za

financiranje

Dolgoročni cilji glavnega programa
- soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom
ali športno rekreacijo
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa
Opis podprograma
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 (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- 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.
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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
18020 - Agencija za šport - stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih
tekmovanj
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18021 - Športni programi - JR
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 so planirana sredstva za
plačilo stroškov najemnine športnih objektov za športna tekmovanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18023 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18035 - Ureditev javnega igrišča v Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za planirana za ureditev javnega igrišča v Šentjerneju, in sicer med vrtcem, osnovno šoli in
zdravstveno postajo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pridobljeni predračun zaradi ocenitve vrednosti projekta.

18059002 - Programi za mladino
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
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tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje
mladinskih zdravilišč in letovišč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 95/07, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5,
17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18,
20/2009-ZZZPF, 48/2009)
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
- sofinanciranje programov za otroke, ki so izbrani na javnem razpisu, in sicer program telovadimo
skupaj.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18026 - Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in
mladine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so proračunska sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se
ukvarjajo z mladimi.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
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
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti vsem vpisanim otrokom v vrtec prosto mesto in zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in s
tem dobro počutje za predšolske otroke in zadovoljstvo staršev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 19029001 Vrtci.

19029001 - Vrtci
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
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Šentjernej
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev
- Pogodba o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica pri Osnovni šoli
Šentjernej v letu 2010
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 in
ohranjanje javne mreže vrtcev.
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.
Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec.4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

19001 - Cena osnovnega programa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 28. člena zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavlja plačilo razlike med
polno ekonomsko ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec v naši občini in izven
nje
Stran 83 od 116

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za Vrtec Čebelica za leto 2010.

19002 - Transferni odhodki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz omenjene postavke občina krije za delavce Vrtca Čebelica boleznine, plačuje se delo sindikalnega
zaupnika, osebni dohodek spremljevalca za nudenje fizične pomoči invalidnemu otroku ter dodatna
strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za Vrtec Čebelica za leto 2010.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod proračunsko postavko ""investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev"" bo potrebno zagotoviti
sredstva za njuna popravila in zamenjavo dotrajanih predmetov v Vrtcu Čebelica.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za Vrtec Čebelica za leto 2010.

19030 - Najem prostorov za vrtec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema plačilo najemnine za nov oddelek vrtca Čebelica Živ Žav v Orehovici.
Predmet pogodbe so prostori v stanovanjski stavbi na naslovu Orehovica 53, v Šentjerneju in zemljišče
okrog stavbe, parc. št. 2671/1 poslovna stavba 160,45 m2, dvorišče 481,06 m2 in travnik 800 m2 k.o.
Gorenja Orehovica. Planirana sredstva za ta namen so v proračunu 2010 načrtovana v manjši višini kot je
bilo potrebnih v letu 2009 zaradi investicij, ki jih je občina izvedla za omenjeni oddelek vrtca, in se ti
stroški mesečno delno odštevajo od višine najemnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklep občinskega sveta k odobritvi najema prostorov za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje na 18.
redni seji, dne 28.02.2008 ter najemna pogodba.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih
šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- kakovostno osnovnošolsko izobraževanje s sodobnimi vzgojno-izobraževalni programi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo.
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19039001 - Osnovno šolstvo
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 - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št.16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 - UPB3, 102/07),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.3/07
UPB1)
- Pogodba o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in izvedbo dodatnih dejavnosti za
leto 2009 v Osnovni šoli Šentjernej
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V prihodnjih letih bo osrednja pozornost namenjena izvajanju aktivnosti in ukrepov, ki jih zahteva uvedba
devetletke.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19005 - Tekoči materialni stroški v osnovnih šolah - pogodba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki s vključena sredstva za pokrivanje tekočih materialnih stroškov (poraba elektrike, vode,
ogrevanja).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2010 ter 82. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.

19007 - Avtobusni prevoz za šolo v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva omenjene postavke so namenjena financiranju avtobusnih prevozov učencev, ki obiskujejo šolo
v naravi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2010

19009 - Tekmovanja učencev v znanju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nagradam učencev, ki tekmujejo v znanju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2010

19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za investicije in vzdrževanje, v letu 2010 je planirana zamenjava
pohištva v 2 učilnicah ter ostala nujna vzdrževalna dela.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2010.

19013 - Osnovna šola Dragotin Kette
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šentjernej pokriva materialne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovo šolo
Dragotin Kette v Novem mestu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19018 - Drugi stroški šolskega prostora (zavarovalne premije)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za Osnovno šolo Šentjernej se bodo pokrivali tudi drugi stroški šolskega prostora in sicer za zavarovalne
premije objektov, opreme in motornih vozil ter beljenje prostorov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog finančnega načrta Osnovne šole Šentjernej za leto 2010.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in
opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v
skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih
šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št.16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za obiskovanje otrok naše občine v glasbeni šoli.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za materialne stroške, tekoče vzdrževanje objekta za izvajanje programa Glasbene
šole Novo mesto.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19012 - Glasbena šola Novo mesto
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sklenjeni pogodbi z Mestno
občino Novo mesto Občina Šentjernej pokriva materialne stroške, ki so potrebni za izvajanje glasbene
šole.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska poraba sredstev v preteklem letu.
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1905 - Drugi izobraževalni programi
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
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19059001 Izobraževanje odraslih,
- 19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059001 - Izobraževanje odraslih
Opis podprograma
Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje
odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna
skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št.16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06),
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj določeni programov kot so predavanja in delavnice za starše osnovnošolskih otrok, različnih
programov univerze za tretje življenjsko obdobje in drugih, je vključitev čim večjega števila občanov, saj
je pridobivanje znanja iz različnih področij vedno večja nuja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19019 - Program vseživljenjskega učenja RIC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema pomoč pri izvajanju vseživljenjskega učenja Razvojnega centra Novo mesto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19059002 - Druge oblike izobraževanja
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.
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19020 - Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujemo porabo proračunskih sredstev na tej postavki za organiziranje izobraževanja podjetnikov naše
občine in pri njih zaposlenih, ki ga izvaja Razvojni center Novo mesto d.o.o..
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plansko pismo za leto 2010 Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o..

19022 - Sofinanciranje stroškov štipendijske sheme za Dolenjsko
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva Razvojnemu centru Novo mesto d.o.o. za izvajanje štipendijske sheme.
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. za leto 2010.

1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu,
štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in
- večja kakovost vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
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 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št.16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- cilj: varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- 1. cilj:zagotovitev prevozov: kazalnik je število učencev vozačev
- 2. cilj: omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi, kazalnik: število učencev
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4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
19015 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli mora občina zagotoviti tudi sredstva za brezplačen šolski
prevoz učencev, ki so zajeta v tej postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
56. člen Zakona o osnovni šoli.

19016 - Sofinanciranje prevozov za učence z motnjami v šolo in nazaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Dragotin
Kette v Novem mestu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja
sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih
oseb in zasvojenih oseb.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske 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
Opis glavnega programa
Varstvo
otrok
in
družini na lokalnem nivoju.

družine

vključuje

sredstva

za

programe

v

pomoč

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem pomoči potrebnim omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, duševnih in finančnih
stisk.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa,
gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
20029001 Drugi programi v pomoč družini.
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Zakonske in druge pravne podlage
- zakon o socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav,
onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
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 EUR.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občinski svet je sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej, ki je
začel veljati s 1.1.2006. Na podlagi pravilnika so starši novorojenčka upravičeni vsak 166,92 evrov
neto. Do konca novembra 2009 je bilo nakazane pomoči staršem za 50 rojenih otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov
v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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
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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
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 (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99,
popr. 28/99, 120/05, 2/06, 140/06, 90/08)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20002 - Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC,Paradoks)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za plačilo institucionalnega varstva prizadetih oseb v varstvo delovnih centrih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je v zakonu o socialnem varstvu ter ocena realizacije proračuna preteklega leta.

20003 - Financiranje družinskega pomočnika
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki ""financiranje družinskega pomočnika"" so planirana sredstva za plačilo izgubljenega
dohodka za družinskega pomočnika.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga je v zakonu o socialnem varstvu, višina planiranih sredstev je na podlagi ocene realizacije
sredstev za leto 2009.

20049003 - Socialno varstvo starih
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 (Uradni list RS, št. 3/07)
- Strategija varstva starejših do leta 2010
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št.
39/06)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim
osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20004 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za kritje deleža oskrbnin in žepnin našim občanom v splošnih
socialnih zavodih.
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.
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20005 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za kritje deleža oskrbnin in žepnin našim občanom v posebnih
socialnih zavodih.
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.

20006 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost izvajanja pomoči na domu se izvaja preko Centra za socialno delo Novo mesto, ki s svojimi
zaposlenimi nudi upravičenim občanom storitve pomoči na domu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih in Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev so zakonske in podzakonske podlage za opravljanje storitve
pomoč na domu. Višina sredstev je planirana glede oceno realizacije za leto 2009.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
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 (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št.
39/06)
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ( SRS34/84, 26/90)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva
- posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob
trenutno povečanih stroških.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20007 - Enkratne denarne pomoči ob nesreči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana proračunska sredstva za enkratne denarne pomoči ob nesreči (na primer ob
požaru).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20008 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so rezervirana proračunska sredstva za občane, ki so potrebni socialne pomoči zaradi
materialne ogroženosti.
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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 2009.

20009 - Subvencioniranje stanarin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičenim občanom subvencionirati stanarine
neprofitnih stanovanj, za kar so na tej postavki planirana sredstva.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stanovanjski zakon in proračuna preteklega leta.

20010 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
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
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje sredstev je ocena realizacije do konca leta 2009, podlaga pa v zakonu o
zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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 (Uradni list RS, št. 3/07)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št.
39/06)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči
ranljivim skupinam prebivalstva.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
20012 - Program socialne dejavnosti s starejšimi v Krajevni organizaciji RK
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.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je ocena realizacije za leto 2009.

20013 - Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v Krajevni
organizaciji RK
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se planirajo sredstva za letovanje otrok iz Občine Šentjernej preko OZ RK.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je ocena realizacije za leto 2009.

20014 - Delovanje Območnega združenja Rdečega križa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z OZ RK Novo mesto je sklenjena pogodba, s katero je določena vsebina, obseg, način opravljanja,
financiranje in druge pogoje dela. RK Novo mesto kot nosilec aktivnosti usmerja KO RK Šentjernej in
Orehovica. Prevzema vse dejavnosti za izvedbo socialnih nalog. Sredstva iz omenjene pogodbe so
namenjena tudi za kritje stroškov srečanja starostnikov, novoletne obdaritve starostnikov, bolnih in
invalidnih oseb, kar je planirano na proračunski postavki.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje je ocena realizacije za leto 2009.

20015 - Obdaritev otrok - dedek Mraz (DPM Mojca)
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.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za planiranje je ocena realizacije za leto 2009 ter do priprave proračuna zbrana sredstva
podjetnikov in obrtnikov za obdaritev otrok.

20017 - Enkratne denarne pomoči v primeru bolezni
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za pomoč občanom v primeru bolezni.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE
program: 2201 - Servisiranje javnega dolga.

JAVNEGA

DOLGA

zajema

naslednji

glavni

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
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.
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
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 kapitala, 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 dolga, nastalega
zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe teh 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za leto 2010 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 2010.

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
22001 - Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole
Šentjernej
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so sredstva za odplačilo obresti za potrebe investicije Rekonstrukcija in prizidava Osnovne
šole Šentjernej. Odplačilo glavnice je prikazano v bilanci C. Račun financiranja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za odplačilo je Kreditna pogodbe št. 53302524 z amortizacijskim načrtom.

22002 - Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so sredstva za odplačilo obresti za potrebe investicije Večnamenski objekt v Šentjerneju, kar je
prvotni naziv sedanje investicije Kulturni center Primoža Trubarja. Odplačilo glavnice je prikazano v
bilanci C. Račun financiranja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kreditna pogodba št. 53302523 in na njeni osnovi določen amortizacijski načrt.

22005 - Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za odplačilo glavnic in obresti na podlagi najetega posojila v višini 4 mio evrov v letu 2009 zaradi
poplačilo obveznosti, ki so nastale predvsem iz naslova sofinanciranja iz občinskega proračuna oz. lastne
udeležbe pri projektih, ki so bili sofinancirani iz kohezijskih skladov, državnega proračuna in regionalnih
vzpodbud (Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202
Dobruška vas-Šentjernej z novogradnjo krožišča, Rekonstrukcija LC na Pristavi in Industrijsko storitvena
cona Šentjernej Sever).
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Amortizacijski načrt in Kreditna pogodba med Občino Šentjernej in Probanko, d.d. Maribor, PE Novo
mesto.

22006 - Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za odplačilo glavnice in obresti za kredita, ki jih je najela Komunala Novo mesto
d.o.o. pri Ekološkem skladu RS za investiciji "Povezovalni cevovod Vrhpolje-Šmarje"" in "Vodovod
Tolsti vrh III. faza-vodohran Hrastje" v skupnem znesku 125.187,78 evrov. Na podlagi določil Zakona o
gospodarskih javnih službah se z dnem 1.1.2010 vsa infrastruktura prenese iz komunale na občino, tako
tudi kreditne obveznosti pripadajo občini za odplačevanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina odplačevanje kreditnih obveznosti izhajajo iz Kreditne pogodbe št. JB-09LI97A-04/97 za
"Povezovalni cevovod Vrhpolje-Šmarje"" ter Kreditne pogodbe št. 15LI99A-12/99 za investicijo
"Vodovod Tolsti vrh III. faza-vodohran Hrastje".

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna
programa:
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Opis glavnega programa
Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni
plaz,
visok
sneg,
močan
veter,
toča,
pozeba,
suša,
množični
pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program: 23029001 Rezerva občine.
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23029001 - Rezerva občine
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
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi
sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.
Kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- 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.

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
23002 - Proračunska rezerva
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. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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
Opis glavnega programa
Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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 so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.
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23039001 - Splošna proračunska rezervacija
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.

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
23001 - Splošna proračunska rezervacija
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
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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B - Račun finančnih terjatev in naložb
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Bilanca B – Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2010 ne bo pri Občini Šentjernej izkazovala
proračunskih prejemkov in izdatkov.
Obrazložitev: v letu 2010 ne načrtuje povečati kapitalske deleže in naložbe, prav tako ne bo več prejemala
vračila danih posojil, kajti v letu 2009 so se dokončno vrnila sredstva danih stanovanjskih posojil
občanov, ki so le-te najeli še pri bivši Občini Novo mesto.
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni
program: 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
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
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 kapitala, 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 dolga, nastalega
zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe teh
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
Za leto 2010 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 2010.

4002 - ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN
22001 - Servisiranje javnega dolga - Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole
Šentjernej
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so sredstva za odplačilo glavnice za potrebe investicije Rekonstrukcija in prizidava Osnovne
šole Šentjernej.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za odplačilo je Kreditna pogodbe št. 53302524 z amortizacijskim načrtom.

22002 - Servisiranje javnega dolga - Večnamenski objekt v Šentjerneju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključena so sredstva za odplačilo glavnice za potrebe investicije Večnamenski objekt v Šentjerneju, kar
je prvotni naziv sedanje investicije Kulturni center Primoža Trubarja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kreditna pogodba št. 53302523 in na njeni osnovi določen amortizacijski načrt.

22005 - Zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za odplačilo glavnice na podlagi najetega posojila v višini 4 mio evrov zaradi poplačilo obveznosti,
ki so nastale predvsem iz naslova sofinanciranja iz občinskega proračuna oz. lastne udeležbe pri
projektih, ki so bili sofinancirani iz kohezijskih skladov, državnega proračuna in regionalnih vzpodbud
(Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vasŠentjernej z novogradnjo krožišča, 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
Amortizacijski načrt in Kreditna pogodba med Občino Šentjernej in Probanko, d.d. Maribor, PE Novo
mesto.

22006 - Zadolževanje za komunalno infrastrukturo (Komunala NM)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za odplačilo glavnice in obresti za kredita, ki jih je najela Komunala Novo mesto
d.o.o. pri Ekološkem skladu RS za investiciji "Povezovalni cevovod Vrhpolje-Šmarje"" in "Vodovod
Tolsti vrh III. faza-vodohran Hrastje" v skupnem znesku 125.187,78 evrov. Na podlagi določil Zakona o
gospodarskih javnih službah se z dnem 1.1.2010 vsa infrastruktura prenese iz komunale na občino, tako
tudi kreditne obveznosti pripadajo občini za odplačevanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina odplačevanje kreditnih obveznosti izhajajo iz Kreditne pogodbe št. JB-09LI97A-04/97 za
"Povezovalni cevovod Vrhpolje-Šmarje"" ter Kreditne pogodbe št. 15LI99A-12/99 za investicijo
"Vodovod Tolsti vrh III. faza-vodohran Hrastje".
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III.
N A ČRT R AZ VOJ N IH
P R OGR A M OV
za o b d o b je 2 0 1 0 - 2 0 13
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V načrtu razvojnih programov (NRP) so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, oziroma
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2010 do 2013).
V NRP so prikazane celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja in izkazuje načrtovane izdatke
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih.
Tako je v NRP je potrebno prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev EU. V NRP so
uvrščeni tudi projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom (za njih
so pripravljeni dokumenti identifikacije, investicijski programi ali drugi dokumenti), investicije oz. naložbe v
povečanje in ohranjanje premoženja občine v obliki v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter
drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja.

4000 - SKUPNI ORGANI
06039001 - Administracija občinske uprave
OB119-09-0007 - Nakup opreme MIR
Namen in cilj
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) je bilo ustanovljeno s 01.03.2009. Vse od ustanovitve dalje
je zaradi zaposlitev 2 oseb (inšpektorica in redarka) potrebno nabaviti tudi strojno računalniško opremo,
telekomunikacijsko opremo ter drugo opremo (fotoaparat) ter licenčno programsko opremo (program
''prekrškovni organ''). Večina navedenih sredstev se je nabavilo že v letu 2009, medtem ko v letu 2010
načrtujemo nabaviti program ''prekrškovni organ'', rezalnik, tiskalnik. Cilj nabave vse potrebne opreme je
predvsem nemoteno delo MIR.
Stanje projekta
Na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki sta zaposleni dve osebi (redarka in inšpektorica). Podlaga za ustanovitev MIR-a je
podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do MIR treh prej navedenih občin. Na podlagi navedenega
sporazuma se stroški po ključu števila prebivalcev delijo na vse tri občine, in sicer je prispevek naše
občine 55%, 25% krije Občina Šmarješke Toplice ter 20% stroškov zagotavlja proračun Občine
Kostanjevica na Krki. Za finančno poslovanje inšpektorata in redarstva nakazujeta obe občini v naš
proračun pavšal v znesku 100 / mesečno.

4001 - SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB119-07-0029 - Kulturni center Primoža Trubarja
Namen in cilj
z investicijo se je pridobil objekt Kulturni center Primoža Trubarja, v letu 2010 so sredstva namenjena za
dokončno poplačilo celotne investicije.
Stanje projekta
Gradnja Kulturnega centra Primoža Trubarja je zaključena, potekajo le še notranja zaključna finalna dela.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB119-07-0036 - Nakup gasilske opreme
Namen in cilj
V letu 2010 se iz proračuna namenijo sredstva za nabavo gasilskih vozil in opreme gasilskih društev na
osnovi izdelanega načrta opremljanja ter v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njegove priloge Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18059001 - Programi športa
OB119-09-0018 - Ureditev javnega igrišča v Šentjerneju
Namen in cilj
Sredstva so rezervirana za projektiranje javnega igrišča v Šentjerneju (med objekti: zdravstvena postaja,
vrtec in šola) ter samo izvedbo.
Stanje projekta
Zemljišče, ki bo uporabljeno za ureditev javnega igrišča je trenutno v naravi travnik in je v lasti občine
Šentjernej.

19029001 - Vrtci
OB119-07-0082 - Prizidek Vrtca v Šentjerneju
Namen in cilj
Občina namerava v prihodnjih letih (2011-2015) pristopili k razširitvi oziroma prizidku k obstoječemu
Vrtcu Čebelica zaradi zagotovitve zadostnega števila mest za predšolske otroke in postopno ukinitev
dislociranih enot vrtca.
Stanje projekta
Občina ima že pridobljene projekte, ki jih bo potrebno novelirati.

039001 - Osnovno šolstvo
O19B119-07-0066 - Rekonstrukcija OŠ Šentjernej/invest. Vzdrževanje
Namen in cilj
Vsako leto občina nameni v proračunu denarna sredstva kot investicijski transfer za pomoč šoli pri nabavi
določenih sredstev ter pri ureditvi prostorov. Cilj financiranja je, da se učenci in učitelji dobro počutijo,
da so šolski prostori urejeni in tudi zaradi reševanja prostorske stiske (kot se je to pokazalo v zadnjih
letih), kajti v spodnjih prostorih šole sta se uredila dva prostora za varstvo predšolskih otrok. V letu 2010
načrtujemo zamenjavo pohištva v dveh učilnicah ter prispevati tudi sredstva za nujno potrebna
vzdrževalna dela, ki se bodo morda pokazala skozi leto.
Stanje projekta
V lanskem letu je bila največja investicija preureditev zbornice v učilnico ter v prostorih bivše knjižnice
se je uredila zbornica. V prihodnje je potrebno še zamenjati pohištvo v 2 učilnicah in na novo urediti
sanitarije v enem delu šole ter še nekaj drugih potrebnih del.
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20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
OB119-07-0046 - Sofinanciranje izgradnje prostorov in delovanja OZ RK
Namen in cilj
Občina načrtuje pristopiti k sofinanciranju izgradnje humanitarnega centra za RK Novo mesto v skupni
višini 17.774,53 evrov v letih 2010 - 2011.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB119-07-0047 - Sofinanciranje programov v kmetijstvu
Namen in cilj
Občina bo na podlagi javnega razpisa v letu 2010 sofinancirala kmetijske programe oziroma investicije v
kmetijsko proizvodnjo do višine 120.000 evrov.
Stanje projekta
Glede na sprejeti Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Šentjernej za obdobje 2007-2013 občina zagotavlja proračunska sredstva za sofinanciranje investicij v
kmetijsko proizvodnjo.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB119-09-0017 - Mreža eko socialnih kmetij JV Slo
Namen in cilj
Z realizacijo projekta bomo dosegli simbiozo kmetijskih in krajinskih virov s socialno rehabilitacijo ljudi
s posebnimi potrebami. Projekt bo v višini 85% financiran iz sredstev ESRR, ostala sredstva pa morajo v
skladu s pravili financiranja projektov iz sredstev ESRR zagotoviti lokalne skupnosti partnerice v
projektu. Ključ za izračun sredstev lokalnih skupnosti je izračunan iz dveh ponderjev: površina in št.
prebivalcev v posamezni občini. Projekt se bo začel izvajati leta 2010, in sicer takoj po prejemu sklepa o
potrditvi projekta s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zaključek
projekta je predviden leta 2011. Ciljna skupina projekta so socialno najranljivejše osebe (osebe z motnjo
v duševnem razvoju, osebe z motnjo v duševnem zdravju in depriviligirani otroci ter mladostniki,
starostniki, brezdomci). Ta ciljna skupina je bila v dosedanjih razvojnih programih nekoliko
zapostavljena. Na drugi strani imamo velik potencial, ki ga ponuja podeželje. Zaradi recesije in vse bolj
prisotne socialne ekonomske krize projekt ustvarja možnosti za razvoj dodatne dejavnosti na kmetijah.
Stanje projekta
V Razvojnem centru Novo mesto so pripravili idejni predlog projekta "Mreža ekosocialnih kmetij na
območju JV Slovenije" s katerim bodo kandidirali na sredstva ESRR. Projekt je v vključen v izvedbeni
načrt 2010 - 2012. Potrdila sta ga tako Svet regije JVS kot Regionalni razvojni svet JVS. Projekt Mreža
eko - socialnih kmetij sodi med razvojne projekte regije, z možnostjo izvajanja na območju Nature 2000,
ki sodi med demografsko ogrožena območja.

14039001 - Promocija občine
OB119-09-0016 - Projekt Dolenjska-eu
Namen in cilj
Aktivna E-DOLENJSKA je skupen projekt prijavljen na Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 pri Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Namen novega projekta je informatizirati lokalne tematske poti
in lokalno turistično ponudbo. Cilji projekta: - prevod sistema HTN: s tem se razširi področje uporabe
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HTN ter poveča potencialni nabor gostov, -sistem spremljanja gosta (ko se gost pojavi na TIC oz. drugem
centru, ga zaposleni vnese v bazo podatkov, podatke pošlje vsem potencialno zanimivim TIC ter
konkretnemu ponudniku, za katerega se je gost zanimal (ta ga pričaka že pripravljen) - s tem se dvigne
raven ponudbe, -z gosti iz baze podatkov regija vzpostavi komunikacijo in pošilja dodatno ponudbo.
Stanje projekta
To je nadgrajen projekt Tematskih poti. Izvajalec in vodja konzorcija je Občina Škocjan, ki je prevzela
tudi vso odgovornost do ministrstva za izvršitev vseh nalog o sofinanciranju izvedbe projekta.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB119-09-0015 - Projekt Aktivna e-Dolenjska
Namen in cilj
Aktivna E-DOLENJSKA je skupen projekt prijavljen na Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 pri Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. To je nadgrajen projekt Tematskih poti. Izvajalec in vodja
konzorcija je Občina Škocjan, ki je prevzela tudi vso odgovornost do ministrstva za izvršitev vseh nalog o
sofinanciranju izvedbe projekta. Namen novega projekta je informatizirati lokalne tematske poti in
lokalno turistično ponudbo.
Cilji projekta: -prevod sistema HTN: s tem se razširi področje uporabe HTN ter poveča potencialni nabor
gostov, -sistem spremljanja gosta (ko se gost pojavi na TIC oz. drugem centru, ga zaposleni vnese v bazo
podatkov, podatke pošlje vsem potencialno zanimivim TIC ter konkretnemu ponudniku, za katerega se je
gost zanimal (ta ga pričaka že pripravljen) - s tem se dvigne raven ponudbe, -z gosti iz baze podatkov
regija vzpostavi komunikacijo in pošilja dodatno ponudbo.
Stanje projekta
V letu 2009 se je nabavil žepni GPS snemalnik ter prenosni mini računalnik zaradi spremljanja pešpoti in
kolesarskih poti za potrebe obiskovalcev v naši občini ter mini zaslon na dotik, ki bo prikazoval turistične
točke ter kolesarske in pešpoti ter poti za jezdenje. V letu 2010 predvidoma v začetku aprila bo sistem
začel delovati.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB119-07-0089 - Nakup zemljišč za ureditev romskega naselja
Namen in cilj
Načrtujemo odkupiti zemljišča za ureditev romskega naselja na Trdinovi cesti v Šentjerneju. Projekt se
delno sofinancira iz državnega proračuna.
Stanje projekta
Narejen je DIIP. Iz strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo pridobili
sklep o sofinanciranju nakupa zemljišč v višini 50.000 evrov.

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROMET IN
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB119-07-0001 - HP Gorenje Vrhpolje
Namen in cilj
V letu 2010 se načrtuje dokončanje izgradnje hodnika za pešce v naselju Gor. Vrhpolje v skupni dolžini
200 m. Z izgradnjo bomo zagotovili boljšo varnost pešcev v prometu ob lokalni cesti.
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Stanje projekta
Projekt je v fazi projektiranja, v letu 2010 se planira izgradnja-

OB119-07-0005 - Most v Cerovem Logu
Namen in cilj
V letu 2011 se načrtuje porušiti obstoječi dotrajani most ter zgraditi novega čez potok Pendirjevka v
Cerovem Logu. S tem bi zagotovili varen prehod preko potoka Pendirjevka za zahodni del naselja Cerov
Log.
Stanje projekta
Sedanji most je dotrajan in trenutno potekajo dogovori o projektiranju investicije.

OB119-07-0011 - HP in JR Gor. Brezovica
Namen in cilj
V letu 2010 bomo pridobili projekte za izvedbo rekonstrukcije ceste, izgradnjo hodnika za pešce, javne
razsvetljave ter meteorne in fekalne kanalizacije, kar načrtujemo izvesti v prihodnjih letih. S tem bomo
zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu in dosegli večjo urejenost naselja.
Stanje projekta
V tem času poteka izdela projekta za investicijo.

OB119-07-0012 - HP in JR Vrh pri Šentjerneju
Namen in cilj
V letu 2010 bomo pridobili projekte za izvedbo rekonstrukcije ceste, izgradnjo hodnika za pešce, javne
razsvetljave ter meteorne in fekalne kanalizacije, kar načrtujemo izvesti v prihodnjih letih. S tem bomo
zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu in dosegli večjo urejenost naselja.
Stanje projekta
Trenutno potekajo dogovori za izdelavo projektne dokumentacije.

OB119-07-0013 - HP, JR in AP Drama
Namen in cilj
Ob regionalni cesti R3-669 se v obdobju od 2011 do 2014 načrtuje razširiti prepust, izgraditi
obojestransko avtobusno postajališče, hodnik za pešce skozi naselje in javno razsvetljavo. S tem bomo
dosegli večjo varnost vseh udeležencev v prometu, boljšo komunalno opremljenost naselja, večjo
urejenost in boljše bivalne pogoje.
Stanje projekta
Projekti PGD, PZI so pridobljeni, v letu 2010 bomo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo.

OB119-07-0014 - Asfaltiranje ceste Roje - Šentjernej
Namen in cilj
V letu 2010 načrtujemo asfaltirati cesto Roje-Šentjernej, predvsem zaradi preusmeritve pešcev in
kolesarjev iz naselij Roje, Mihovica, Drama iz regionalne ceste na navedeno cesto, ki jo želimo asfaltirati.
S tem bomo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Pridobili smo predračun in popise s predizmerami, s čimer smo pridobili podatek o vrednosti investicije.
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OB119-07-0017 - Ureditev vasi Dol. Vrhpolje
Namen in cilj
Nadaljevanje investicije ''ureditev vasi Dol. Vrhpolje'' planiramo izvesti v obdobju 2011-2014, ki bo
obsegala: rekonstrukcijo cest, izgradnjo javne razsvetljave ter meteorne in fekalne kanalizacije. S tem
bomo dosegli večjo varnost udeležencev v prometu, komunalno opremljenost naselja, kvalitetnejše
bivanje občanov in lepšo podobo naselja.
Stanje projekta
V letih 2006-2008 smo v Dolenjem Vrhpolju izvedli 1. fazo ureditve vasi z rekonstrukcijo lokalne ceste
in izgradnjo novega mostu čez potok Kobila.
Za planirana dela v prihodnjih letih pa je pridobljena vsa dokumentacija.

OB119-07-0018 - Rekonstrukcija LC na Pristavi
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev odseka lokalne ceste LC 395031 Pristava - Loka s pripadajočimi
ureditvami. Investicija je razdeljena na dve fazi, prva faza je bila urejena do leta 2009, druga faza je
predvidena v letu 2010. V vasi Pristava se bo tako zgradila javna razsvetljava, hodniki za pešce,
rekonstruirala cesta, izvedla fekalna kanalizacija in razširitev prepusta in opornih zidov.
Cilji ureditve so: celovita prometno-tehnična ureditev naselja, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanje,
izboljšanje funkcionalnosti in vizualne podobe naselja Pristava, oživitev podeželja, izgradnja komunalne
kanalizacije v območju urejanja cest, povečanje prometne varnosti domačinov in obiskovalcev, tekoče
odvijanje peš prometa.
Stanje projekta
Prva faza ureditve Pristave je bila izvedena do leta 2009, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, prav tako so
zagotovljeni projekti za izvedbo druge faze, ki se bo izvedla v letu 2010.

OB119-07-0019 - Ureditev vasi Orehovica (I.,II.,III. faza)
Namen in cilj
Z izvedbo druge in tretje faze v letih 2011-2014 se bo v vasi Orehovica izgradila javna razsvetljava,
hodniki za pešce, meteorna in fekalna kanalizacija ter izvedla rekonstrukcija vseh cest v Orehovici.
Stanje projekta
Prva faza za ureditev vasi Orehovica je bila realizirana v letih 2007-2008. Za drugo in tretjo fazo
investicije so že pridobljeni PGD,PZI projekti. Za obe fazi pa bomo v letu 2010 pridobili gradbeno
dovoljenje.

OB119-07-0023 - Rekonstrukcija LC COŽ
Namen in cilj
Z investicijo se bo izvedla rekonstrukcija dotrajane ceste z razširitvijo, zgradili se bodo hodniki za pešce,
javna razsvetljava in zamenjale se bodo salonitne vodovodne cevi. V sklopu projekta se bo zgradila nova
meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, prav tako se tudi načrtuje izvesti TK, EKK in CTV
kanalizacija ter rušitev obstoječe kapelice ter izgradnjo nove. Cilj investicije je zagotoviti večjo varnost
udeležencev v prometu, boljše bivalne pogoje, komunalno opremljenost, vizualno lepšo urejenost.
Stanje projekta
Smo v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, investicija se bo pričela v prvi polovici leta 2010 in bo
trajala predvidoma do konca leta 2011.
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OB119-07-0027 - Rekonstrukcija reg. ceste R3-669/1202 s krožiščem
Namen in cilj
V letu 2010 je potrebno zaradi ureditve zemljiško knjižnih zadev ter dokončne zaključitve investicije
odkupiti zemljišča, ki so bila tangirana oziroma uporabljena za samo izvedbo investicije. Podrobnejši
podatki o zemljiščih so razvidni iz Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010.
Stanje projekta
Projekt izgradnje je zaključen, potreben je le še odkup zemljišč. Del zemljišč se bo odkupilo v letu 2010,
preostali del v letu 2011.

OB119-07-0035 - Asfaltiranje ceste Ostrog - Šentjakob
Namen in cilj
V letu 2010 bomo Izvedli rekonstrukcijo makadamske ceste Ostrog-Šentjakob z asfaltno prevleko.
Obstoječa makadamska lokalna cesta je v slabih vremenskih razmerah slabo prevozna, zato bomo z
rekonstrukcijo omogočili večjo varnost vseh udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Pridobljen je predračun in popisi s predizmerami za nameravano investicijo.

OB119-07-0079 - Rekonstrukcija ceste na Turopolju
Namen in cilj
Namen investicije je obnova cestišča, izgradnja hodnika za pešce in meteorne kanalizacije ter obnova
javne razsvetljave. Cilj projekta je zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Smo v fazi dogovora o začetku projektiranja.

OB119-07-0088 - Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto
Namen in cilj
V letu 2010 občina namerava odkupiti zemljišča, ki so bila uporabljena pri gradnji. Cilj je zemljiško
knjižna ureditev lastništva zemljišč in dokončna zaključitev investicije.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave kupoprodajnih pogodb.

OB119-07-0091 - Asfaltiranje javnih poti - javnih površin
Namen in cilj
S sredstvi proračuna je načrtovano asfaltiranje makadamskih cest, in sicer na naslednjih področjih: Brezje
pri Šentjerneju, Tolsti vrh, Cerov Log - Kira, Dobravica, Ledeča vas.
Stanje projekta
Pripravljeni so popisi s predizmerami, na podlagi katerih v proračunu planiramo sredstva za ta namen.

OB119-07-0098 - Povezovalna cesta D. Mokro Polje-CeROD(II.faza)
Namen in cilj
Trasa povezovalne ceste Dol. Mokro Polje – CeROD se prične cca 200 m južno od reke Krke in cca 150
m vzhodno od Žerjavinskega potoka, ki istočasno tvorita tudi mejo med Občino Šentjernej in Mestno
občino Novo mesto. Severno od začetka trase je predvidena navezava preko reke Krke na obstoječo H1,
kar pa je predmet drugega prostorskega akta. Trasa nato poteka proti jugovzhodu cca 900 m in vstopi v
predvideno obrtno proizvodno cono Mokro Polje. Cesta nato poteka po SV robu predvidene cone in se
približno po 1200 metrih priključi na regionalno cesto R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej v krožnem
križišču. Dolžina trase povezovalne ceste je cca 2200 m.
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Stanje projekta
Občina je po Zakonu o urejanju prostora vodila postopek občinskega lokacijskega načrta, vendar se po
Zakonu o prostorskem načrtovanju predvideva izdelava OPPN ob že upoštevanju izvedenih postopkov.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor je potrebno za povezovalno cesto med AC in R12419/1204 Novo mesto - Šentjernej izvesti okoljsko poročilo in postopek celovite presoje vplivov na
okolje zaradi morebitnih vplivov na populacijo močvirske sklednice.

OB119-09-0010 - Rekonstrukcija križišča v Maharovcu
Namen in cilj
V letu 2010 je namen planiranja proračunskih sredstev za izdelavo potrebne idejne zasnove dveh variant,
in sicer krožnega križišča in varianto ne semaforiziranega križišča v Maharovcu. Po pridobitvi
dokumentacije, se bo lahko načrtovalo izvedbo v prihodnjih letih. S tem bo zagotovljena veliko večja
varnost vseh udeležencev v prometu.
Stanje projekta
V tem času potekajo dogovori o izdelavi idejne zasnove.

OB119-09-0014 - Sanacija ceste v Šmarju
Namen in cilj
V nepreglednem ovinku v naselju Šmarje nasproti pokopališča je potrebno odkupiti zemljišče za
izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave.
Cilj investicije je zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev v prometu in obiskovalcev pokopališča.
Stanje projekta
V Šmarju nasproti pokopališča je zelo nepregleden ovinek, ki ga bo potrebno razširiti in izgraditi hodnik
za pešce, kar je planirano v letu 2010.

OB119-09-0019 - Ureditev HP,JR v Dol. Stari vasi
Namen in cilj
V Dol. Stari vasi se načrtuje v prihodnjih letih izvesti projektiranje ter gradnja hodnika za pešce ter javne
razsvetljave.
Cilj projekta je zagotoviti občanom in drugim udeležencem v prometu večjo varnost ter izboljšati podobo
vasi.
Stanje projekta
Naselje Dol. Stara vas je brez javne razsvetljave in hodnika za pešce, cesta skozi vas pa v zelo slabem
stanju.

OB119-09-0020 - Ureditev križišča, HP Gor. Vrhpolje - zahod
Namen in cilj
Na zahodnem delu naselja Gor. Vrhpolje bo v križišču potrebna odstranitev objekta, projektiranje ter
ureditev križišča z izgradnjo javne razsvetljave in hodnika za pešce.
Cilj investicije je zagotoviti večjo preglednost in s tem varnost vseh udeležencev v prometu.
Stanje projekta
V nepreglednem ovinku in križišču v Gor. Vrhpolju za naselje Mihovo stoji dotrajani objekt, ki ne
omogoča preglednosti v križišču in na sami cesti.
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OB119-09-0022 - Ureditev HP, JR v Ledeči vasi
Namen in cilj
V Ledeči vasi se načrtuje projektiranje za rekonstrukcijo ceste, izgradnja hodnika za pešce in javne
razsvetljave.
Cilj investicije je zagotoviti večjo varnost prebivalcev in udeležencev v prometu, večjo infrastrukturno
opremljenost ter s tem omogočiti večjo razvitost vasi in večjo kvaliteto bivanja.
Stanje projekta
Naselje Ledeča vas je trenutno brez javne razsvetljave, z zelo dotrajano cesto in brez hodnika za pešce.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB119-07-0002 - JR Groblje pri Prekopi
Namen in cilj
Vas Groblje pri Prekopi je gručasto naselje, cestna prometna mreža znotraj naselja pa je dokaj razpredena.
V letu 2010 se načrtuje izgraditi javno razsvetljavo v dolžini 1.520 m s 55 kandelabri. Prav tako se
načrtuje asfaltirati makadamsko pot v skupni dolžini cca. 300 m. Z dokončanjem izgradnje javne
razsvetljave v naselju Groblje pri Prekopi bi občanom zagotovili večjo varnost v prometu.
Stanje projekta
Javna cesta in poti so znotraj naselja Groblje utrjene in asfaltirane, šibka točka nemotenega odvijanja
lokalnega cestnega prometa v nočnem času pa je ravno to, da v naselju ob cestah ni naprav javne
razsvetljave. Do sedaj je narejen PZI, izvedba pa je načrtovana v letu 2010.

OB119-07-0003 - JR Ostrog
Namen in cilj
Namen projekta je izvedba javne razsvetljave v Ostrogu. S tem dosežemo večjo varnost udeležencev v
prometu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju, narejena je elektro kabelska kanalizacija, postavljeni so kandelabri, potrebno pa je
še izvesti prevezave EK in TK kablov ter odstraniti lesene drogove v naselju.

OB119-07-0004 - JR Cerov Log
Namen in cilj
S projektom je načrtovana izvedba javne razsvetljave v Cerovem Logu, in sicer zajema postavitev 18
kandelabrov.
Stanje projekta
Za projekt izgradnje javne razsvetljave v Cerovem Logu je pridobljen PZI ter služnosti.

OB119-09-0011 - Izvedba razsvetljave ob atletskem stadionu
Namen in cilj
Na lokaciji od Turopolja proti Osnovni šoli Šentjernej (ob atletskem stadionu) je veliko peš prometa in
ker odcep ni razsvetljen se bo v letu 2010 izvedla razsvetljave, in sicer s postavitvijo reflektorjev. Cilj
projekta je zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev v prometu.
Stanje projekta
Cesta od Turopolja proti Osnovni šoli Šentjernej (ob atletskem stadionu) ni razsvetljena, zato je potrebno
v letu 2010 to urediti. Projekt je fazi uradne pridobitve predračuna.
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OB119-09-0026 - Zamenjava svetilk javne razsvetljave
Namen in cilj
Skladno z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je z izdelanim Načrtom javne
razsvetljave s študijo prihrankov in predlogom uskladitev z zakonodajo na območju naše občine potrebno
zamenjati 70 % obstoječih svetilk.
Cilja investicije sta: - doseči normativ o omejitvi deleža svetlobnega toka, ki seva navzgor in je enak 0 %
- zmanjšanje porabe električne energije na prebivalca za 20 %.
Stanje projekta
Za nameravano investicijo je izdelan Načrt javne razsvetljave s študijo prihrankov in predlogom
uskladitev z zakonodajo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB119-07-0055 - Nakup posod za odpadke
Namen in cilj
S sredstvi se bo izvedla nabava zabojnikov za odpadke za gospodinjstva zaradi zamenjave dotrajanih
kovinskih zabojnikov.
Stanje projekta
Potekajo dogovori o nabavi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB119-07-0056 - CČN in kanalizacijski sistem (konces.)
Namen in cilj
Občina bo s pomočjo koncesionarja izgradila sekundarne kanalizacijske vode, izvedla priključke na
kanalizacijo ter opremila centralno čistilno napravo, kar bo omogočalo začetek odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.
Stanje projekta
Smo v fazi priprave javnega razpisa za podelitev koncesije za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega
sistema in opreme CČN.

OB119-09-0021 - Izgradnja kanalizacijskega sistema (Porečje reke Krke)
Namen in cilj
Namen projekta je ureditev zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine
Šentjernej, in sicer za posamezna naselja. Primarna kanalizacija se bo gradila za naselja: Šentjernej, Vrh
pri Šentjerneju, Gor. Brezovica, Dobravica, Šmalčja vas, v skupni dolžini cca. 8,6 km.
Z izvedbo projekta se bodo dosegli sledeči cilji: izboljšanje učinka čiščenja, zmanjševanje emisij v vode
iz komunalnih virov onesnaževanja, varovanje in zaščita vodnih virov, sanacija virov onesnaževanja iz
naselij ter priključitev 1.971 PE na primarno kanalizacijo.
Stanje projekta
V občini Šentjernej je 19 območij (aglomeracij) oziroma naselij, ki so vezane na porečje Krke, vendar
brez urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. V naselju Vrh pri Šentjerneju in
Šentjerneju je izgrajenih približno 4 km kanalizacije. Prav tako je kanalizacija izvedena v aglomeraciji
Orehovica približno 600 m. Obstoječi javni kanalizacijski sistem ni izdelan v celoti in strokovno
sprejemljivo. Izdelani so le krajši kanalizacijski odseki, po katerih pa odpadna komunalna in padavinska
voda neobdelana odteka v vodotoka Kobila in Kaluder v podtalje ali v meteorne kanale. Večina objektov
je priključena na pretočne greznice. Za investicijo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, iz strani
Ministrstva za okolje in prostor RS pa čakamo na izdajo odločbe o sofinanciranju projekta.
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16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB119-07-0057 - Nakup zemljišč po zaključenih investicijah
Namen in cilj
Po zaključenih investicijah so bile narejene parcelacije posegov na privatna zemljišča, zato je potrebno ta
zemljišča odkupiti. Nakupi so potrebni po zaključku naslednjih investicij: izgradnja krožišča na R3-669,
zbirna cesta, HP Gor. Brezovica, AP Gomila, AP Dol. Vrhpolje, HP Hrastje, AP in HP Pristava.
Stanje projekta
Narejene so cenitve in v pripravi glede na potrjeni letni načrt pridobivanja premoženja tudi pogodbe.

OB119-07-0061 - Obrtna cona Sejmišče II - Mercator
Namen in cilj
V letu 2010 se načrtuje izgraditi vso potrebno komunalno infrastrukturo za potrebe dejavnosti
zainteresiranih obrtnikov, podjetnikov v obrtni coni Sejmišče II v neposredni bližini NC Mercator v
Šentjerneju.

OB119-07-0078 - Nadstrešnica za razstavo živali
Namen in cilj
Namen projekta je pridobiti projektno dokumentacijo ter izvedba nadstrešnice za živali, razkuževalnika z
vso potrebno opremo ter ustrezna zunanja ureditev. S tem bomo pridobili objekt, ki bo ustrezal vsem
normativom za zadrževanje živali na prostoru.
Stanje projekta
Zemljišče za navedeni projekt je v ZN sejemske dejavnosti. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za poseg
v prostor, potekajo tudi dogovori za projektiranje.

OB119-07-0087 - OPPN Kaluder
Namen in cilj, stanje projekta
Sklep o začetku priprave OPPN Kaluder je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Šentjernej št. 5/2008
dne 9.04.2008. Na podlagi znanih programov sedanjih investitorjev so se izdelale dodatne strokovne
podlage, osnutek OPPN-a na podlagi katerega so se pridobile smernice nosilcev urejanja prostora in
dopolnjen osnutek. Trenutno poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, izvedena je bila tudi javna
obravnava dokumenta. Po končani javni razgrnitvi se bodo pripravila stališča do pripomb s katerimi bodo
seznanjeni lastniki zemljišč v območju urejanja, izdelal se bo predlog OPPN-a, pridobila mnenja nosilcev
urejanja prostora. Na koncu se bo izdelal usklajeni predlog OPPN-ja za sprejem. Dokončanje postopka je
predvideno v mesecu maju 2010.

OB119-08-0008 - Hidravlične izboljšave, nadgradnja sist.pitne vode
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
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Šentjernej v skupni dolžini 5.129 m s kvalitetnejšimi materiali in večjimi profili, - zmanjšanje vodnih
izgub iz 17,8% na 15% po zaključku investicije.
Stanje projekta
Projekt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske je regionalnega
pomena, saj vključuje pet občin, in sicer: MO Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke
Toplice. Predmetne 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
V nadaljevanju so navedeni štirje vodovodi, ki jih bo potrebno obnoviti oziroma zamenjati dotrajane
cevovode. Investicijo smo prijavili tudi na javni razpis za pridobitev 50% nepovratnih sredstev. Skupen
naziv za vodovode je na proračunski postavki 16047:Obnova vodovoda v občini Šentjernej

(vzhodni del).
OB119-07-0073 - Vodovod Dol. Stara vas-Groblje
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti cevovodov na trasi Dol. Stara vas-Groblje načrtujemo le-te obnoviti oz. jih zamenjati
v dolžini 4,3 km in s tem občanom zagotoviti boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan je PGD, v izdelavi je PZI za investicijo.

OB119-07-0074 - Vodovod Vrhovo-Orehovica
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti cevovodov načrtujemo obnoviti Vodovod Vrhovo-Orehovica v dolžini 1,6 km in s
tem občanom zagotoviti boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan je PGD, v izdelavi je PZI za investicijo.

OB119-07-0075 - Vodovod Groblje-Ostrog-Šentjakob
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti cevovodov načrtujemo le-te obnoviti oz. jih zamenjati v dolžini 3,2 km in s tem
občanom zagotoviti boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan je PGD, v izdelavi je PZI za investicijo.

OB119-07-0076 - Vodovod Šentjernej-Dol.Stara vas
Namen in cilj
Zaradi dotrajanosti 1,9 km cevovodov na vodovodnem sistemu Šentjernej-Dol. Stara vas načrtujemo le-te
obnoviti oz. jih zamenjati in s tem občanom zagotoviti boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan je PGD, v izdelavi je PZI za investicijo.
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OB119-08-0004 - Obnova vodovoda LC Šmalčja vas
Namen in cilj
S projektom je načrtovano obnoviti dotrajani vodovod v naselju Šmalčja vas. Cilj projekta je občanom
zagotoviti boljšo oskrbo s pitno vodo.
Stanje projekta
Za investicijo je narejen PZI.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB119-07-0083 - Pokopališče Šmarje pri Šentjerneju
Namen in cilj
Pri pokopališču Šmarje se načrtuje urediti parkirne prostore, za kar je potreben odkup zemljišč. Cilj
projekta je zagotoviti obiskovalcem pokopališča parkirna mesta in s tem večjo varnost v prometu ob
pokopališču Šmarje.
Stanje projekta
Načrtuje se končanje projektiranja in izvedba.

OB119-07-0084 - Pokopališče Orehovica
Namen in cilj
Zaradi utesnjenosti pokopališča je potrebno razširiti pokopališče ter izgraditi mrliško vežico, kar se
načrtuje realizirati v letih 2011 – 2013.
Stanje projekta
Najprej se bo pristopilo k izvedbi projektne dokumentacije.

OB119-07-0085 - Pokopališče Groblje pri Prekopi
Namen in cilj
V letu 2010 se bo odkupilo zemljišče za ureditev parkirnih prostorov in izvedlo le-te.
Stanje projekta
Smo v fazi pogajanja za nakup zemljišča.

OB119-09-0023 - Pokopališče Gradišče pri Šentjerneju
Namen in cilj
Za pokopališče Gradišče pri Šentjerneju je potrebno izvesti nakup zemljišč, na katerih se bodo uredila v
letu 2010 makadamsko parkirišče. V prihodnjih letih se načrtuje razširitev pokopališča ter izgradnja
mrliške vežice in dokončno ureditev parkirišča v asfaltni izvedbi. S tem bo omogočena večja urejenost
pokopališča ter predvsem bo zagotovljena varnost.
Stanje projekta
Projekt je v fazi nakupa zemljišč, izdeluje se idejni projekt za parkirišče.

OB119-09-0024 - Pokopališče Šentjernej
Namen in cilj
Na pokopališču Šentjernej načrtujemo tlakovati osrednjo pešpot. Cilj ureditve je zagotoviti lažjo
prehodnost ljudi, ki obiskujejo pokopališče in vozil za potrebe pogrebov.
Stanje projekta
Pridobljen je predračun za izvedbo del.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
4006 - ODDELEK ZA PROSTOR
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB119-07-0065 - Občinski prostorski načrt (OPN)
Namen in cilj, stanje projekta
Dne 28.05.2009 je bilo dopolnjeno gradivo predloga Občinskega prostorskega načrta občine Šentjernej (v
nadaljevanju OPN) posredovano Ministrstvu za okolje in prostor RS, ki ga je dne 01.06.2009 objavilo na
strežniku. Ministrstvo je 08.06.2009 zaprosilo nosilce urejanja prostora, naj nanj podajo mnenja.
Istočasno so za to pristojni nosilci urejanja zaprošeni tudi za mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga
OPN na varovana območja. Občina je do dne 28.09.2009 prejela 22 mnenj nosilcev urejanja prostora. Od
tega eno negativno s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in s strani Ministrstva za
okolje in prostor RS. Na podlagi negativnega mnenja smo opravili sestanek 21.09.2009 na ministrstvu za
kmetijstvo. Dogovorili smo se, da v čim krajšem času pripravimo za njih elaborat posegov na najboljša
kmetijska zemljišča tudi v analogni obliki. Omenjeni elaborat je bil na njihovo ministrstvo posredovan
14.10.2009.
Ker bo na teh ministrstvih prišlo še do pogajanj oziroma usklajevanj, bo potrebno pripraviti nov
dopolnjen predlog OPN. Na podlagi zahtev ministrstva za okolje in prostor bo potrebno popraviti vse
urbanistične zasnove za naselja Šentjernej, Dolenje in Gorenje Gradišče, Orehovica in Hrastje, Gorenje
Vrhpolje, ker se je med tem časom menjal pravilnik in zahtevajo uskladitev z novo zakonodajo, uskladiti
bo potrebno strateški in izvedbeni del odloka in grafične prikaze.
Z okoljskega vidika bo potrebno pripraviti dopolnitve okoljskega poročila na podlagi sprememb predloga
OPN občine Šentjernej po izvedenih usklajevanjih z nosilci urejanja prostora. Gre za dopolnitev
okoljskega poročila z vidika zmanjševanja posegov na najboljša kmetijska zemljišča, dopolnitev
vrednotenja in popravkov tekstualnih in grafičnih prilog. Dopolnjeno okoljsko poročilo se pripravi z
namenom dokončanja postopka sprejemanja OPN oz. pridobitve mnenja o sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana.
Potrebno bo dopolniti tudi kmetijski elaborat za posege na najboljša kmetijska zemljišča. Predvsem gre
tukaj za prilagoditve kmetijskega elaborata na zmanjšani obseg posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
potrebno bo pripraviti nove preračune podatkov potrebnih za pripravo elaborata, prilagoditve tabelaričnih
in grafičnih prilog, dopolnitve vrednotenja.
Terminski plan sprejetja se predvideva v prvi tretjini prihodnjega leta.

OB119-08-0011 - OPPN Komunalna servisna cona Šentjernej -sever
Namen in cilj
Gre za območje, ki predstavlja severni vstopni del v naselje ob regionalni cesti oziroma za nadaljevanje
Zazidalnega načrta proizvodne in komunalno servisne cone Šentjernej - Sever.
V tem območju bi morebitni novi investitorji imeli možnost širitve svojih dejavnosti, zato je potrebno na
podlagi sprejetja OPN pripraviti OPPN za ta del prostora.
Stanje projekta
Po dokončnem sprejetju občinskega prostorskega načrta se bo pristopilo k izvedbi podrobnejšega
prostorskega načrta za ta namen.
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