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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 7.371.728 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 6.625.776 € 

70-Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro 

proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Vsi davčni prihodki se praznijo v 

občinski proračun iz drţavnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deleţih, določenih v zakonih in drugih 

predpisih. Med davčne prihodke spadajo naslednji: 

7000 dohodnina - prihodek, ki spada med davke na dohodek in dobiček je odstopljeni vir občinam in predstavlja 

največji deleţ davčnih prihodkov 6.625.776 EUR. V strukturi vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za 

leto 2019 je to 54,44 %.  Višina je planirana na podlagi izračunov, podanih s strani Ministrstva za finance. 

Pri izračunu primerne porabe občin (torej odstopljeni vir občinam) je za leto 2019 upoštevana povprečnina v višini 

573,50 EUR (v 2018 je znašala 551 EUR). Izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 

temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolţini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, 

kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Razpoloţljiva dohodnina, ki 

pripada občinam, ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. V letu 2019 je Občina Šmarje po izračunih 

upravičena do finančne izravnave v višini 238.992 €, kar je evidentirano pri kontih 74. 

 

703 - Davki na premoţenje 

Vrednost: 549.600 € 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoţenja (nepremičnine in premičnine) in se 

zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi 

davki na spremembe lastništva premoţenja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Skupno so v proračunu 

planirani glede na ocenjeno realizacijo leta 2018, znašajo 549.600 EUR in predstavljajo 4,52 % vseh skupno 

načrtovanih prihodkov.  

7030 Davki na nepremičnine so načrtovani v višini 473.700  EUR. Delijo pa se na davek od premoţenja od stavb 

fizičnih oseb, davek od premoţenja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 

od pravnih in fizičnih oseb in zamudne obresti iz naslova nadomestila NUSZ. Planiramo skupaj 4.000 

EUR prihodkov pri prvih dveh davkih, medtem ko pri NUSZ planiramo skupaj 468.000 EUR prihodkov.           

 

7031 Davki na premičnine so načrtovani v višini 550 EUR. Prihodki od davka na vodna plovila se plačujejo od 

plovil, daljših od pet metrov, ki so vpisana v evidencah in katerih lastniki so prebivalci RS. 

7032 Davki na dediščine in darila 
Ti prihodki so načrtovani v višini 5.050 €. Predmet obdavčitve je premoţenje, ki ga fizična oseba prejme kot 

dediščino ali darilo, in ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoţenje 
Ti davki so v letu 2019 načrtovani v skupni višini 70.300 EUR, plačajo ga prodajalci nepremičnine, pripada pa 

občini, v kateri je nepremičnina. Plačujejo ga tako pravne kot fizične osebe; za prve smo v letu 2019 ocenili 

prihodke v višini 10.000 EUR, za druge pa 60.000 EUR. Glede na dosedanjo realizacijo planiramo 300 EUR 

prihodkov od zamudnih obresti. 
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704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 196.352 € 

V tej strukturi davkov pripadajo občini spodaj prikazani prihodki, ki so planirani v skupni višini 196.352 EUR in v 

strukturi predstavljajo le 1,61 % vseh prihodkov proračuna. 

7044  Davki na posebne storitve so planirani v višini 3.000 EUR 

To je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada 

občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so planirani v višini 193.352 EUR, sem pa sodijo spodaj navedeni 

prihodki: 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki predstavlja najvišji odstotek v tej 

skupini 94,01 %. Za leto 2019 je planirana v višini 184.598 EUR, njena poraba pa je namenska, za izgradnjo 

komunalne infrastrukture.  

Turistično takso plačujejo zavezanci na podlagi odloka o turistični taksi v občini Šmarje pri Jelšah. Zavezanci za 

plačilo takse so tisti, ki uporabljajo storitve prenočevanja (turisti), odvajajo pa jo lastniki nastanitvenih 

obratov. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu 6. 6. 2018. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, planiramo v višini 

1.900 EUR. 

Občinske takse od pravnih oseb planiramo v višini 500 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in 

zasebnikov planiramo v višini 500 EUR, zaračunavajo pa se ob raznih sejmih v občini. 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 5.854 EUR.  To je prihodek od davka, odmerjenega od 

gozdnih zemljišč, ki se nakazuje na poseben podračun drţave, ta pa ga delno nameni občinam za vzdrţevanje 

gozdnih cest v skladu s predpisi o gozdovih. Treba ga je porabiti namensko za vzdrţevanje gozdnih 

cest.                                                                                                                         

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 850.540 € 

710 - Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 

Vrednost: 627.240 € 

71-Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, 

ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.  

710-S prihodki od udeleţbe na dobičku in prihodki od premoţenja načrtujemo 621.240 EUR, kar predstavlja 5,15 % 

vseh prihodkov v bilanci A. V tej skupini so planirani prihodki od obresti in prihodki od premoţenja. 

7102 Prihodki od obresti 
so planirani le v višini 100 EUR in predstavljajo obresti od vezanih depozitov za sredstva na TRR občine in 

krajevnih skupnosti. Znesek se je zelo zniţal glede na pretekla leta, saj je odstotek obrestne mere vedno niţji, prav 

tako pa imamo občine med letom večkrat teţave z likvidnostjo in posledično manj sredstev na TRR za vezavo. 

7103 Prihodki od premoţenja  
Poglavitni deleţ planiranih prihodkov od premoţenja so najemnine od drugih najemnin 77,89%, najemnine za 

stanovanjske prostore 17,86% in najemnine za poslovne prostore 1,04 % . Najemnine skupaj predstavljajo največji 

deleţ prihodkov od premoţenja, so namenski prihodki in se uporabljajo samo za gradnjo, nakup ali investicijsko 

vzdrţevanje stvarnega premoţenja. Podrobnejša delitev je naslednja: 

Najemnine za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, planiramo v višini 6.500 EUR. 

Višina planiranih sredstev je ocenjena na podlagi sklenjenih najemnih pogodb.   

Najemnine za stanovanjske prostore, ki so v lasti občine in z njimi od leta 2017 upravlja  podjetje Staninvest, 

planiramo v višini 112.000 EUR. Višina mesečnih najemnin za občinska stanovanja je v pristojnosti lokalnih 

skupnosti. Izračun višine najemnine se usklajuje na podlagi usmeritev iz republiškega pravilnika ter faktorjev od 

vrednosti stanovanj. 

 

Kar 77,89%  prihodkov od premoţenja v višini 627.240 EUR so prihodki od drugih najemnin, kjer planiramo 

482.540 od najemnine za komunalno infrastrukturo (OKP=441.392 EUR, Simbio=41.148 EUR) ter 6.000 € lastnih 

prihodkov od KS Sladka Gora. 

Med prihodke od premoţenja sodijo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki gredo v občinski proračun na 

podlagi odločb resornih ministrstev. Za leto 2019 planiramo prihodke glede na realizacijo v letu 2018 iz naslova 

podeljenih koncesij v skupni višini 13.400 EUR, in sicer za izkoriščanje gozdov, trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo, za rudarsko pravico in za vodno pravico.  

Drugi prihodki od premoženja v  predvideni višini 6.700 EUR predstavljajo druge manjše nepredvidene prihodke. 
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711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 7.500 € 

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so ocenjeni v višini 7.500 EUR, kar je 0,06% v deleţu 

prihodkov. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih 

organih, delijo pa se v razmerju 70 % v drţavni in 30 % v občinske proračune. Znesek smo planirali glede na 

realizacijo v letu 2018. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 13.000 € 

Za leto 2019 ocenjujemo, da  bodo prihodki, ki se nanašajo na globe za prekrške, vplačani v proračun v višini 8.000 

EUR, prihodki za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, glede na oceno realizacije preteklega leta, v 

višini 5.000 EUR.  

Degradacija in uzurpacija prostora nastane, kjer se izvaja ali je izvedena nedovoljena gradnja. Način in višino 

nadomestila določa Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in 

o načinu njegovega plačila.  

Upravna enota razporeja prihodke v skladu s četrtim odstavkom 157. člena zakona o graditvi objektov in jih 

vplačuje v skladu s predpisi o načinu vplačevanja javnofinančnih prihodkov v predpisanem deleţu v drţavni 

proračun in proračun tiste občine, na katere območju leţi zemljišče z nedovoljeno gradnjo, za katero je bila izdana 

odločba o odmeri nadomestila. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 1.800 € 

Ti prihodki se nanašajo na prihodke, pridobljene z zaračunavanjem morebitnih storitev. Na podlagi realiziranih 

prihodkov v letu 2018 predvidevamo, da bodo prihodki v letu 2019 v višini 1.800 EUR. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 201.000 € 

Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 201.000 EUR. Med njimi so:  

prihodki iz naslova  komunalnih prispevkov v višini 150.000 EUR,  prihodki od doplačil občanov za izvajanje 

programov tekočega značaja v višini 48.000 EUR (doplačila oskrbe v domovih za ostarele in odstopljeni dodatki za 

druţinskega pomočnika) in drugi izredni nedavčni prihodki v ocenjeni planirani višini 3.000 EUR (predstavljajo 

različne prihodke, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte).  

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 1.667.500 € 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 195.000 € 

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni s prodajo občinskega premoţenja, to je zgradb in prostorov, 

opreme in drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoţenja. Letni načrt ravnanja s stvarnim 

premoţenjem občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 je v prilogi .  

(720)-Na tej skupini so planirani prihodki v višini 195.000 EUR iz pričakovane prodaje materialnega premoţenja 

občine, to je prodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu 
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posameznih vrst premoţenja, namenjenega prodaji, so zajeti v predlogu letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 skupaj z obrazloţitvijo. 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 1.472.500 € 

V okviru teh prihodkov so planirani prihodki iz naslova prodaje oz. zamenjave zemljišč v skupni višini 1.472.500 

EUR. Od prodaje kmetijskih zemljišč ni planiranih prihodkov, od prodaje stavbnih zemljišč pa planiramo 

1.470.000. Iz letnega Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Občine Šmarje pri Jelšah za 

leto 2019 je razviden seznam zemljišč, ki jih občina namerava prodati oz. zamenjati v proračunskem letu.  

Planiramo prodajo zemljišč pri Jelšingradu, na kar smo po dogovoru tudi vezali izvedbo investicij. V primeru, da se 

realizira kapitalski prihodek v ocenjeni višini 1.400.000 EUR, bomo izvedli investicije: pp 160150 investicije v 

stanovanjsko gradnjo (od 280.000 EUR veţemo 127.000 EUR), pp 160151 investicijsko vzdrţevanje stanovanj (od 

104.000 EUR veţemo 50.000 EUR), pp 16029 nakupi zemljišč (od 110.000 EUR veţemo nakupe v višini 50.000 

EUR), pp 130043 nadomestne ceste zaradi ukinitve ţel. prehodov (od  97.000 EUR veţemo 70.000 EUR), pp 13006 

investicije v cestno infrastrukturo (24.000 EUR), pp trajnostna mobilnost (od 124.0000 EUR veţemo 50.000 EUR), 

pp 150077 kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid (od 397.500 EUR veţemo 60.000 EUR) in pp 150018 urejanje 

vodotokov - hidrološke presoje (45.000 EUR).  

  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.281.291 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 1.334.704 € 

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz drţavnega 

proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih skladov.  

(740)-V okviru podskupine transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij načrtujemo prilive sredstev iz 

drugih blagajn javnega financiranja, ki so za leto 2019 predvideni v višini 1.334.704 EUR, kar je 10,97 % deleţ vseh 

prihodkov občine. V okviru te skupine kontov načrtujemo prihodke, ki jih bo občina prejela za tekoče obveznosti in 

za sofinanciranje investicij po 23. čl. ZFO. Ti prihodki so:  

7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 

predstavljajo 94,56 % deleţ vseh transfernih prihodkov in znašajo 1.262.116 EUR. Za leto 2019 so iz drţavnega 

proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:  

finančna izravnava v višini 238.992 EUR 

sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 842.424 EUR (K740001), kot so: 

- prihodki po 23. čl. ZFO - kot dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki jih 

planiramo v višini 317.7424 EUR; 

- poţarna taksa v višini 15.000 EUR, ki je prihodek drţavnega proračuna na podlagi Zakona o varstvu pred 

poţarom, s sredstvi pa razpolaga Uprava RS za zaščito in reševanje. Ta mesečno lokalnim skupnostim na podlagi 

sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi poţarnega sklada razdeli sredstva (po sklepu Vlade RS namenjeno 70 % 

ocenjenih letnih prihodkov poţarne takse), deleţ se mesečno prazni na občinske TRR. Poraba sredstev je namenska, 

in sicer za sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme v PGD; 

- sredstva iz drţavnega proračuna v višini 510.000 EUR planiramo v letu 2019 iz naslova ukrepov v primerih 

naravnih nesreč za izvedbo sanacije plazov; 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna  za tekočo porabo v višini 180.700 EUR (K740004). kjer so zajeta 

sredstva 51.000 EUR za druţinskega pomočnika v višini razlike nad 0,35 % porabe primerne porabe; sredstva za 

vzdrţevanje gozdnih cest 13.300 € kot povračilo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; sredstva 

Ministrstva za notranje zadeve kot sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 23.400 EUR. V skupnem znesku 

so planirani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja programov javnih del v skupni višini 93.000 EUR.  
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7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov, kjer je planiran znesek v višini 44.763 EUR, predstavljajo deleţ 

stroškov, ki so ga dolţne povrniti sosednje občine za delo Skupnega organa na področju civilne zaščite in poţarne 

varnosti. 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 

Na tem kontu so planirani prihodki iz naslova sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v višini 27.825 

EUR za sofinanciranje projekta "Obnova igrišča pri POŠ Zibika". 

  

741 - Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije in iz drugih drţav 

Vrednost: 946.587 € 

V letu 2019 na tej skupini kontov planiramo sredstva za sofinanciranje projektov in se planirajo sredstva  v 

višini 947.987 EUR. 

 

Šmarski turistični preplet 

V letu 2018 se je Občina Šmarje pri Jelšah prijavila na razpis Razvojne agencije Sotla, ki je upravljalec sredstev 

Lokalne akcijske skupine za območje Obsotelja in Kozjanskega s projektom Šmarski turistični preplet narava, 

kultura in šport. Vsebina projekta se nanaša na ureditev Kneippovega parka, ureditev fit parka, postavitev drevesne 

opazovalnice, zasaditev dreves po principu keltskega horoskopa in vzpostavitev mobilne aplikacije in spletnih 

servisov. Vrednost prihodkov, ki jih v primeru odobritve projekta planiramo skupaj s partnerji za leto 2019, 

je  66.985,77 EUR. Projekt se bo, po odobritvi, v celoti izvedel v letu 2019.  

  

In cultura veritas 

V sodelovanju z Zagrebško ţupanijo, Razvojno agencijo Sotla in Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor smo 

pridobili odobren projekt In cultura veritas na razpisu Intereg Slo-Hr . Projekt se nanaša na turistične vsebine, ki 

zajemajo: dodatno opremljanje in ureditev Šmarske kleti in Skazove hiše, določeno opremo za turistične 

znamenitosti občine, promocijski material, izobraţevanja in usposabljanja. V letu 2019 bomo pridobili 154.694 

EUR nepovratnih sredstev.  

  

  

Energetske sanacije občinskih stavb  

Petrol je pridobil 15-letno koncesijo, ki natančno opredeljuje projekt energetske obnove. Trenutno je obseţen 

projekt v fazi projektiranja, izvedba je predvidena do ogrevalne sezone 2019/2020. 

Sedem objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah bo celovito energetsko obnovljenih, in sicer podruţnične osnovne 

šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šole in zdravstveni dom v Šmarju pri 

Jelšah. Glede na stanje objektov bodo obnovljene fasade, vgrajena strešna toplotna izolacija, zamenjano bo stavbno 

pohištvo, vgrajena zunanja senčila. Predvidena je izboljšava ogrevalnega sistema in menjava energetsko 

neučinkovite razsvetljave. Vzpostavljeno bo energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje 

ţelenih prihrankov energije.  

 

Naloţbena vrednost znaša nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Izbrani koncesionar Petrol, d.d., zagotavlja več kot 

960.000 evrov, kohezijska sredstva znašajo 724.907 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah v proračunu zagotavlja 

278.642 evrov.  

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske 

politike za obdobje 20142020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 

20142020.  
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 2.359.033 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 701.322 € 

Tokovi odhodkov in drugih izdatkov proračuna se izkazujejo v bilanci odhodkov kot tekoči odhodki, tekoči 

transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. 

40-Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za 

blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v 

rezerve. Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov: plače in drugi  izdatki zaposlenim, prispevki 

delodajalcev za socialno varnost ter izdatki za blago in storitve. 

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke, regres za letni dopust, 

povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Planirana sredstva zajemajo plače vseh redno zaposlenih 

za nedoločen čas in zaposlenih preko javnih del. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so 

bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki določajo 

način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenih. 

Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v drţavnih organih in javnih zavodih se v letu 2019 upoštevajo dogovor o 

plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), napredovanja javnih usluţbencev in 

funkcionarjev v letu 2018 (pridobitev pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom 

ali višjim nazivom s  1. 12. 2018); Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 ORZSPJS49a, 27/12 odl. US, 40/12 ZUJF, 46/13, 25/14 

ZFU, 50/14, 95/14 ZUPPJS15, 82/15, 23/17 ZDOdv in 67/17) in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in 

poklicev v povezavi s spremembami plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili objavljeni v Uradnem 

listu RS, št. 80/18. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 118.607 € 

V podskupini  kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,1 %, so planirani prispevki za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 %, za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %,  za poškodbe pri delu 

in poklicne bolezni 0,53 %, za zaposlovanje 0,06 %  in za starševsko varstvo 0,1 %. V tej skupini kontov je zajet 

tudi  znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 1.348.604 € 

V tekočih odhodkih proračuna za leto 2019 so izdatki za blago in storitve planirani v višini 1.348.604 EUR, kar 

pomeni v celotnih odhodkih 10,94 %. Na kontih podskupine 402 so zajeti planirani stroški pisarniškega in splošnega 

materiala ter storitev, ki jih za občino opravijo bodisi pravne ali fizične osebe, stroški energije, vode, komunalnih 

storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za sluţbena potovanja, vsa tekoča vzdrţevanja, poslovne najemnine in 

zakupnine, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki. 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 51.300 € 

Podskupina zajema plačila obresti od domačega dolga. Načrtovana so odplačila obresti od ţe najetih kreditov pri 

bankah in javnih skladih za izvedbo raznih investicijskih projektov v občini v preteklih letih. Skupni znesek obresti 

za najete kredite bo v letu 2019 predvidoma znašal 51.300 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 0,42 %. 

  

 



 

Stran 17 od 130 

409 - Rezerve 

Vrednost: 139.200 € 

V podskupini rezerve sta planirani splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. Prva znaša 35.000 

EUR in se namenja za morebitne odhodke, ki še niso bili znani v času priprave proračuna ali niso bili planirani v 

zadostni višini. Znesek 104.200 EUR pa  je namenjen za proračunsko rezervo, ki se po zakonu porablja za odpravo 

posledic naravnih nesreč. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 4.251.285 € 

410 - Subvencije 

Vrednost: 90.000 € 

41- Tekoči transferi zajemajo plačila, za katera plačnik v povračilo ne dobi materiala ali storitve in je njihova poraba 

pri prejemniku  lahko tekoče ali splošne narave, ne sme pa biti investicijskega značaja. Največji obseg tovrstnih 

odhodkov tvorijo tranferi s področja druţbenih dejavnosti. 

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih 

prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim občina zagotavlja finančno podporo. Namenjene so zniţanju cene za 

končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega poloţaja proizvajalca. V deleţu tekočih transferov 

pomenijo planirane subvencije za leto 2019  0,73%. Znesek 90.000 EUR  je v celoti namenjen za subvencije v 

kmetijstvu, ki se razdelijo na podlagi razpisa. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 2.749.590 € 

Transferna sredstva posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo 

posameznikov ali gospodinjstev. Sem sodijo tudi plačila, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa 

koristijo njihove ugodnosti pri plačilu storitev po niţjih cenah. Za tovrstne transfere je značilno, da uporabniki teh 

sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev. Med tekočimi transferi predstavljajo 22,30 %,  in sicer 2.749.590 

EUR. V to podskupino kontov spadajo darila staršem ob rojstvu otrok in drugi transferi posameznikov na 

področju  izobraţevanja (doplačilo cen za oskrbo otrok v vrtcih, regresiranje prevozov učencev) in socialnega 

varstva (financiranje druţinskih pomočnikov, regresiranje oskrbe v domovih, izvajanje pomoči na domu, 

subvencioniranje stanarin ipd.).  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 272.442 € 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo vrsto odhodka javnim in privatnim institucijam, 

katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen javno koristen. Za leto 2019 so planirani v skupni višini 

272.442 EUR, kar pomeni 2,21 % vseh odhodkov. Med nepridobitne organizacije sodijo organizacije in društva na 

območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih, predvsem na področjih kmetijstva, športa, kulture in obrambe. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 1.139.253 € 

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne 

sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjiţnice), javne agencije 

(RA Sotla Šmarje) in plačila drugim izvajalcem javnih sluţb, ki niso proračunski uporabniki (na področju 

zdravstva s podeljenimi koncesijami). Seveda v tej skupini najvišji deleţ, 83,93 %, predstavljajo  planirani transferi 

v javne zavode, ki znašajo 955.163 EUR, transferi v sklade socialnega zavarovanja  in druge javne sklade znašajo 

105.000 EUR, transferi javnim agencijam 20.600 EUR, transferi v sklade (JSKD) 7.500 EUR, tekoči transferi 

drugim občinam 46.240 EUR in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluţb, ki niso proračunski uporabniki, v 

višini 4.750 EUR. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 5.363.893 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 5.363.893 € 

42-Investicijski odhodki so namenjeni pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 

oziroma povečanju premoţenja z vlaganjem v opremo, novogradnje in investicijsko vzdrţevanje. Investicijski 

odhodki predstavljajo 43,51 % vseh planiranih odhodkov občine v letu 2019 in so niţji kot preteklo leto. 

V to skupino spadajo nakupi in gradnja objektov, nakupi prevoznih sredstev in opreme, rekonstrukcije in adaptacije, 

investicijsko vzdrţevanje in obnove, nakupi zemljišč in nematerialnega premoţenja, študije o izvedljivosti projektov 

in projektna dokumentacija ter nadzori in investicijski inţeniring. V proračunu 2019 je načrtovanih 5.363.493 € za 

nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Velik deleţ predstavljajo energetske sanacije objektov, ki so v občinski lasti, in 

vlaganja v ceste. Vsebinsko so projekti investicij predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov 

v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.  

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 354.538 € 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 

Vrednost: 227.625 € 

43-Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, dana pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki, in javnim zavodom, ki so proračunski uporabniki. 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, vključujejo odhodke, ki 

predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, kar 

pomeni za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Ti transferi so se glede na preteklo leto povišali in znašajo v 

predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 227.625 EUR. V skupini 431 transferov je del sredstev 

predlagan neprofitnim organizacijam, kot so gasilska društva za nakup opreme, ostala sredstva pa so namenjena za 

obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 126.913 € 

Ti transferi so se glede na realizacijo preteklih let nekoliko povišali in znašajo v planu za leto 2019 skupaj 126.913 

EUR, kar znaša v deleţu celotnih odhodkov 1,03 %. Tu so zajeti  transferi javnim zavodom s področja kulture, 

predšolske in osnovnošolske vzgoje, ostalega izobraţevanja, turizma in športa za pokrivanje stroškov amortizacije.  

 



 

Stran 19 od 130 

 

B - Račun finančnih terjatev in naloţb  

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŢEV 

Vrednost: 5.000 € 

752 - Kupnine iz naslova privatizacije 

Vrednost: 5.000 € 

Na tej skupini kontov načrtujemo 5.000 EUR iz naslova toţbe proti  podjetju Atrij. Podjetje Atrij nam je ostalo iz 

naslova  poravnanih kupnin dolţno 30.000 EUR, ki smo jih uveljavljali na sodišču. Koliko teh sredstev bomo 

dejansko prejeli, ni znano.    
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C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŢEVANJE 

Vrednost: 317.424 € 

500 - Domače zadolţevanje 

Vrednost: 317.424 € 

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolţevanje, ki je povezano s financiranjem  bilance 

prihodkov in odhodkov ter računom finančnih terjatev in naloţb.  

Sredstva v višini 317.424 EUR so planirana povratna sredstva (kredit) Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, določenega v Zakonu o financiranju občin. Za leto 2019 bo predvidoma Ministrstvo za 

finance zagotovilo občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 3% skupne 

primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolţevanja občin v proračunu drţave. Za leto 2019 

načrtujemo 176.573 € povratnih sredstev za obnovo LC Cerovec-Sveti Štefan.  Razliko  v višini 140.851 pa 

načrtujemo za obnovo LC Mestinje-Lemberg-Nova vas- Sladka Gora.    

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 517.763 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 517.763 € 

V računu financiranja se izkazuje pod odplačilom domačega dolga odplačevanje glavnic za najeta posojila občine  v 

preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna leta 2019. Skupni znesek odplačil glavnic je planiran v 

višini 517.763 EUR. Namen najemanja kreditov in višine glavnice za posamezni kredit je navedeno v priloţeni 

tabeli. 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 

Občina v prvem predlogu proračuna ocenjuje, da bo imela na dan 31.12. preteklega leta izkazano stanje sredstev na 

računu iz preteklih let v višini 358.875,14 EUR. Stanje sredstev na računih predstavlja prenos neporabljenih sredstev 

in namenskih prihodkov iz preteklega v naslednje leto. V drugem branju bomo oceno realizacije za leto 

2018 uskladili z dejanskim ocenjenim stanjem. Končno stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta pa bo 

znano ob zaključnem računu za leto 2018. 

Kreditodajalec Namen zadolžitve konto Leto Doba Višina najetega Odplačano Neodplačano Višina 

najema vračanja kredita 31.12.2018 31.12.2018 glavnice 2019

Banka Celje oz. Abanka investicije 96011 2009 15 1.500.000 925.714 574.286 102.857

NLB Celje - EIB atletska steza 96012 2007 12 318.000 293.875 24.125 24.130

Stanov.  sklad RS* NSO15/94gradnja stanovanj 96013 1994 25 44.121 38.225 5.896 5.894

Stanov.  sklad RS * 17-99 gradnja stanovanj 96014 1994 25 272.909 118.374 154.535 20.883

JS za regionalni  razvoj pločnik Grliče 96017 2008 10 306.397 306.397 0 0

JS za regionalni razvoj LC Belo-Str.-Pristava 96018 2008 10 174.253 174.253 0 0

JS za regionalni  razvoj poslovne cone 96019 2008 10 133.500 133.500 0 0

JS za regionalni  razvoj dograditev OŠ Šmarje 96020 2008 10 385.850 385.850 0 0

Prevzeti krediti od JP OKP ** gradnja ČN Šmarje 96021 2005 15 333.834 289.323 44.511 22.256

UniCredit banka investicije 96023 2011 10 1.000.000 743.363 256.637 106.195

Unicredit banka investicije 2017 96025 2017 10 617.000 64.948 552.052 64.947

Delavska hranilnica  2018 posloni prostori OU 96028 2018 10 1.000.000 0 1.000.000 105.263

6.085.864 3.473.823 2.612.041 452.425

Min. za gospod.raz. in tehn. LC Mestinje-Lemberg 96024 2016 10 290.715 32.301 258.414 32.302

Min. za gospod.raz. in tehn. LC Sp. Mestinje - Zibika 96026 2017,2018 10 526.352 0 526.352 33.035

Min. za gospod.raz. in tehn. Parkirišče za avtodome 96027 2018 10 68.854 0 68.854 0

885.921 32.301 853.620 65.337

Min. za gospod.raz. in tehn. 2019 10 311.481 0 311.481

6.971.785 3.506.124 3.465.661 517.762

SKUPAJ  

SKUPAJ  

SKUPAJ  
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Obrazloţitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

1000 - OBČINSKI SVET 

Vrednost: 70.100 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Stroški delovanja občinskega sveta 
Vrednost: 12.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirani stroški za redne in izredne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah. 

Največji deleţ sredstev bo namenjen izplačilu sejnin za člane sveta. Višina sejnine je določena v 6. členu Pravilnika 

o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah in se na podlagi zadnjega odstavka 14. člena 

pravilnika usklajuje z rastjo izhodiščne plače ţupana. V letu 2019 smo planirali nekoliko višja sredstva zaradi več 

sej.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah  in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini. Višina sejnin je 

vezana na višino ţupanske plače.   

 

01002 - stroški sej občinskega sveta 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tu so planirani nepredvidljivi stroški sej občinskega sveta, ki se pojavijo med letom. Sredstva so planirana na ravni 

preteklega leta, plana in realizacije.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 
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01003 - stroški odborov in komisij 
Vrednost: 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko smo planirali sredstva za pokritje sejnin in povračil stroškov  članov odborov in 

komisij občinskega sveta. Višina sejnin za udeleţbo na odborih in komisijah je določena v 6. in 11. členu 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah. Za leto 2019 smo planirali 

sredstva v višini 4.300 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

01006 - financiranje političnih strank 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/2007, 99/2013 

in 46/2014) v 26. členu določa, da so lokalne skupnosti v skladu s tem zakonom dolţne financirati stranke. 

Neodvisne liste oz. nestrankarske liste niso organizirane kot politične stranke, zato niso upravičene do financiranja 

po tem zakonu.  Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih 

volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je 

dobila na volitvah.  

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev 

enega člana sveta lokalne skupnosti (formula: število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu : 2). 

Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko 

leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna 

skupnost opredeljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 

zakonskih nalog za to leto. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah, na podlagi 

katerega se financirajo politične stranke, se začne uporabljati s sprejemom proračuna občine za leto 2019, 

upoštevajoč izid lokalnih volitev v letu 2018 in bo veljal za proračunska leta 2019- 2022. 

V letu 2019 za financiranje strank predlagamo skupni znesek v višini 8.000,00 EUR. Upoštevajoč volilno udeleţbo, 

volilni izid, politične stranke (brez nestrankarskih list) in stranke, ki ni prejela niti polovice glasov za izvolitev enega 

člana občinskega sveta pri lokalnih volitvah 2018, bi politična stranka za en glas prejela 3,894 EUR za en glas.  

Politične stranke, ki jim pripadajo sredstva, število glasov in višina sredstev so razvidni iz tabele. Sredstva pripadajo 

vsem političnim strankam, ki so dobile mandat v občinskem svetu, sorazmerno s številom glasov. Sredstva se 

strankam izplačajo praviloma mesečno oz. na način, kot se določi v pogodbi. 

ime liste kandidatov  
št. 

glas. 
Višina sredstev v 
EUR 

  SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 818 3.185,98 

  LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE 638 / 

  LISTA JANKA ŠKETA 746 / 

  LISTA DAVIDA STUPICE 648 / 

  NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 346 1.347,61 

  SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 86 / 

  SD - SOCIALNI DEMOKRATI 213 829,61 

  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 414 1.612,46 

  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 263 1.024,34 

  JURE GAJŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV 47 / 

skupaj 4219 8.000,00 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračuni višine sredstev porabe so pripravljeni na podlagi veljavne zakonodaje. 

 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01007 - volitve ţupana in občinskega sveta 
Vrednost: 14.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V novembru 2018 so bile izvedene redne volitve za ţupana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih 

skupnosti. V zvezi z volitvami nastajajo naslednji stroški: tisk glasovnic (vsak volivec prejme tri glasovnice za redne 

volitve in glasovnico za morebitni drugi krog volitev ţupana), objave razglasov in ostalih obvestil, obvestila 

volivcem, poštnine (še zlasti pri vročanju odločb o imenovanju volilnih odborov), najem prostorov za volišča, 

pisarniški material,  največji deleţ pa so stroški odborov za 1. in 2. krog ter Občinske volilne komisije. Višino 

nagrad članom volilnih odborov in članom volilne komisije sicer določa Zakon o lokalnih volitvah.  

Za kritje stroškov volitev smo v letu 2018 ţe realizirali 27.144 € stroškov, za leto 2019 pa planiramo še  sredstva v 

višini 14.200 EUR. Gre za stroške, ki bodo poravnani v letu 2019, realizirani pa so ţe bili v preteklem letu.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

04001 - občinske nagrade 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2019 za ta namen planiramo sredstva v enaki višini kot preteklo leto, to je 1.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi ocene . 
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0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04004 - objava občinskih predpisov 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo stroške objav občinskih predpisov v UL RS in katalogu informacij javnega značaja v 

višini 4.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu občine in za občino Šmarje 

pri Jelšah je to UL RS. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

04007 - spletne strani občine 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovan znesek v višini 3.600 EUR zajema predviden strošek za letno vzdrţevanje, obnavljanje in nadgradnje 

spletne strani. Za redno vzdrţevanje, obnavljanje in nadgradnje občinske spletne strani v skladu s pogodbo skrbi 

podjetje Sigmateh, d.o.o.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04009 - prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se pokrivajo stroški tiskarskih in oglaševalskih storitev, gostinskih storitev, priznanj, fotografske 

storitve, vodenja prireditev, plačila glasbenih nastopov in drugi stroški izvedbe prireditev ob občinskem prazniku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana skrajno racionalno, v skladu z varčevalnimi smernicami, hkrati temeljijo na oceni porabe. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti 

06002 - delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS) 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 3.200 EUR so namenjena plačilu članarine Zdruţenju občin Slovenije in Skupnosti občin 

Slovenije, kamor je včlanjena naša občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

06005 - nagrade predsednikom KS 
Vrednost: 12.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nagrade se določijo na podlagi 11. člena  Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri 

Jelšah (Uradni list RS, št. 112/07). 

Merilo za izračun višine nagrade: število prebivalcev v KS, osnova za obračun pa je dvakratna povprečna neto 

mesečna plača na zaposlenega v RS za december preteklega leta. Krajevne skupnosti spadajo v naslednje skupine: 

1. skupina -  KS, ki imajo nad 3000 prebivalcev (Šmarje pri Jelšah)  - 100 %   

2. skupina  - KS, ki imajo nad 1000 prebivalcev (Šentvid)  -  60  %  

3. skupina -  KS, ki imajo nad 200 prebivalcev (Sveti Štefan, Zibika, Sladka Gora, Kristan vrh, Tinsko, Mestinje)  -

  50 %  

4. skupina -  KS, ki imajo manj kot 200 prebivalcev (Dol-Spodnje Mestinje, Lemberg) - 30 %.  

Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do 30. novembra  tekočega leta, na podlagi 

odredbe ţupana. Podlaga za odredbo je sklep sveta KS o izvolitvi predsednika.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na izračunih na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in 

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov. 
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2000 - NADZORNI ODBOR 

Vrednost: 2.630 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02004 - dejavnost Nadzornega odbora 
Vrednost: 2.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor v zadnjih letih deluje zelo aktivno, zato smo planirali za leto 2019 znesek v višini 2.630 EUR za 

sejnine in druge odhodke. Višina sejnin za predsednika in člane nadzornega odbora je določena v 10. in 11. členu 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah in znaša 90 EUR bruto za 

predsednika in 46 EUR za člana. Višina se usklajuje z rastjo izhodiščne plače ţupana. Poleg sejnin pa so predsednik 

in člani NO upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila v 

skladu z 10. členom prej omenjenega pravilnika.  

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in 

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini 

Šmarje pri Jelšah in Poslovnik nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah. 

 

3000 - ŢUPAN 

Vrednost: 74.400 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

01010 - plača ţupana /nadomestilo za neprofesional. opravljanje funkcije/ 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ţupanu se plača določi glede na veljavna določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Odloka o plačah 

funkcionarjev ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Navedene pravne podlage določajo merila 

za uvrstitev funkcije ţupana v plačni razred in višino izhodiščne plače. Ţupan je v skladu z navedeno zakonodajo 

uvrščen v 51. plačilni razred in če bi opravljal funkcijo profesionalno, bi mu pripadal še dodatek za minulo delo v 

višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Ţupan Občine Šmarje pri Jelšah opravlja 

funkcijo od 13. 12. 2018 neprofesionalno. V skladu s četrtim odstavkom 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi 

bo plačilo znašalo 50 % osnovne plače ţupana, določene s plačnim razredom, kar trenutno znaša v bruto znesku 

1.712 EUR. Znesek za plačo, zaradi neprofesionalnega opravljanja funkcije, je planiran v višini 22.000 EUR, kar je 

pol manj, kot bi stroški znašali, če bi funkcijo opravljal profesionalno.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Plača oz. nadomestilo se izplačuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o lokalni 

samoupravi, Zakonom o uravnoteţenju javnih financ in Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev 

010100 - neprofesionalno opravljanje funkcije-podţupani 
Vrednost: 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo planirali sredstva za izplačilo nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcije za 2 

podţupana. Višina in način določanja dela plače in plačila za opravljanje funkcije podţupana je določeno v 5. členu 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah. Podţupan je uvrščen v 38. 

plačilni razred, za katerega bruto plača znaša 1.879,59 EUR, plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega podţupana 

znaša največ 50 % obračunane osnovne plače poklicnega podţupana, dodatno pa moramo plačati zanj še prispevek 

SPIZ 8,85 % in 0,53% pavšal za poškodbe pri delu.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na izračunih na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev. 

01011 - materialni stroški-reprezentanca 
Vrednost: 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v skupni višini 3.700 EUR zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov, 

povezanih z delom ţupana. Tu so planirani stroški reprezentance, materialnih stroškov, povračila stroškov sluţbenih 

prevozov, stroški strokovnega izobraţevanja in stroški mobilnega telefona. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih 

podlag za opravljanje funkcije. 

 

01012 - odnosi z javnostjo 
Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje pri Jelšah na osnovi sklenjenih okvirnih letnih sporazumov za leto 2019 v treh regionalnih oziroma 

lokalnih medijih naroča objave obvestil, vabil in drugih vsebin, s katerimi dodatno obvešča svoje občane in širšo 

javnost. Okvirni letni sporazumi bodo sklenjeni z naslednjimi podjetji oziroma mediji:  

- Gora, d.o.o., Rogaške novice, v višini 3.000 evrov z DDV-jem; 

- Drugi svet, Kozjansko.info, v višini 3.000 evrov z DDV-jem;  

- Štajerski val, v višini 2.000 evrov z DDV-jem.  

Za objave obvestil v drugih medijih imamo načrtovanih še dodatnih 1.500 evrov. V letu 2019 načrtujemo enak 

znesek kot v letu 2018. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04008 - pokroviteljstva občine 
Vrednost: 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za pokroviteljstva občine za različne prireditve in proslave, ki jih organizirajo društva, zavodi ali druge pravne 

osebe, smo planirali sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa na osnovi 

meril posebnega pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet. V letu 2019 planiramo še 3.100 EUR za plačila računov 

po izdanih naročilnicah s strani občine, in sicer za pokrivanje manjših zneskov prosilcev za pokroviteljstvo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic v preteklem letu in neupoštevanih prejetih vlog za 

sponzorstva.  

 

04010 - stroški sprejemov,prireditev in drugih dogodkov 
Vrednost: 18.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vse ostale dogodke, sprejeme in prireditve med letom in ob koncu leta, z izjemo stroškov občinskega praznika, ki 

so planirani pod PU Občinski svet, smo planirali znesek v  višini 18.600 eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklega leta. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in 

finance 

Vrednost: 197.450 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02002 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 4.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.450 EUR so planirana za pokrivanje stroškov plačilnega prometa občine in bančnih storitev. 

Tu je planiran še znesek za sofinanciranje stroškov plačilnega prometa Delavski hranilnici za provizijo plačilnih 

nalogov, izdanih s strani občine, za naše občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta in pogodbe o poslovnem sodelovanju. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

220022 - Odplačila obresti od dolgoroč.kreditov PU 4002 
Vrednost: 3.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so planirane obresti najetih dolgoročnih kreditov pri Stanovanjskem skladu RS in pri JS za regionalni 

razvoj Ribnica. Pri slednjem gre za posojilo, ki ga je občina morala najeti zaradi likvidnosti v zvezi z zagotavljanjem 

sredstev za izvajanje projekta izgradnja poslovnih con v občini. Za odplačilo obresti navedenih kreditov mora 

občina v letu 2019 zagotoviti sredstva v višini 3.900 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva so ocenjena na podlagi višine ocenjenih stroškov obresti v preteklem letu. 

220023 - Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov PU 4003 
Vrednost: 18.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški obresti najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo atletske steze, dograditev 

prostorov v OŠ Šmarje in za druge investicije, za katere so se najeli dolgoročni krediti pri Banki Celje v letu 2009 in 
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UniCredit banki v letu 2011. Za odplačilo obresti od navedenih kreditov mora občina v letu 2019 zagotoviti sredstva 

v višini 18.100 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva so ocenjena na podlagi višine ocenjenih stroškov obresti v preteklem letu in na podlagi podatkov 

iz amortizacijskih načrtov kreditodajalcev. 

2200240 - Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov PU 4004 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana plačila obresti najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo cest, pločnika in  čistilne naprave. 

Za odplačilo obresti od navedenih kreditov predvidevamo v letu 2019 sredstva v višini 600 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena glede na stroške obresti v preteklem letu in podatke iz amortizacijskih načrtov kreditodajalcev. 

 

220025 - Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov 
Vrednost: 26.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana plačila obresti najetega dolgoročnega kredita pri banki Unicredit za investicije, izvedene v 

letih 2017 (kanalizacija Mestinje, prenova javne razstvetljave) in 2018, ter plačila obresti od najetega 

dolgoročnega kredita pri Delavski hranilnici za nakup prostorov občinske uprave. Za odplačilo obresti od navedenih 

kreditov predvidevamo v letu 2019 sredstva v višini 26.700 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena glede na stroške obresti v preteklem letu in podatke iz amortizacijskih načrtov kreditodajalcev. 

220033 - Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški obresti od najetja kratkoročnih kreditov med letom zaradi morebitnih likvidnostnih 

teţav, ki se pojavljajo predvsem zaradi kasnitev nakazil za sofinanciranje investicij.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na oceni stroškov za plačilo obresti na najetje likvidnostnega kredita v primeru nujne potrebe. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

220043 - Stroški najema in vodenja kreditov 
Vrednost: 2.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za stroške bančnih storitev v v zvezi z vodenjem kreditov.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Znesek temelji na podlagi ocene. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

23001 - Proračunska rezerva 
Vrednost: 104.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 so pod proračunsko rezervo planirana sredstva v višini 104.200 EUR. Sredstva pod to postavko so 

namenjena izključno za odprave posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplave, poţari, plazovi, sneţni zameti, 

močan veter, toča, ţled, pojav nalezljivih  bolezni, nenadne ţivalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 

povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč  določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč (kamor 

med drugim sodijo tudi zemeljski plazovi), počrpati za sanacijo sredstva iz proračunske rezerve v višini vsaj 1,5 % 

prihodkov PP proračuna občine, šele nato je upravičena do morebitnih sredstev drţavne pomoči. 

Iz sredstev občinske rezerve bo občina financirala projektno dokumentacijo in nadzore sanacij plazov, sanacije 

manjših plazov, interventna popravila cest ob neurjih, pomoči ob poţarih ter drugih elementarnih nesrečah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na oceni sredstev, ki bodo potrebna za sofinanciranje sanacij številnih plazov in ostalih nepredvidenih 

naravnih nesreč v tekočem letu. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23006 - Tekoča prorač. rezervacija 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se lahko v proračunu del predvidenih proračunskih  prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak se zadrţi kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkaţe. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaţe, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 

obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V proračunu predlagamo 35.000 eur. O porabi 

splošne proračunske rezervacije odloča župan. V praksi  so sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na 

posebni  proračunski postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance. Na podlagi 

sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega 

neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na oceni potrebnih sredstev za rezervo za nepredvidena odhodke, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. 

 

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in 

pravne zadeve 

Vrednost: 1.381.840 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04011 - pravno zastopanje, notarski str., sodni postopki, svetovanja 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko planiramo 11.000 EUR za odvetniško zastopanje občine pred sodnimi organi, za stroške notarskih 

overitev in pripravo notarskih listin in druge stroške, ki izhajajo iz sodnih postopkov in priprave različnih 

drugih pravnih dokumentov, ki so podlaga za izvajanje dejavnosti in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni realizacije preteklega leta. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

060071 - plače delavcev občinske uprave 
Vrednost: 606.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlaga za planiranje sredstev za plače delavcev občinske uprave je kadrovski načrt, ki je priloga proračuna za leto 

2019. Sredstva za plače in ostale stroške dela planiramo za 19 zaposlenih.  

V začetku leta 2019 je v občinski upravi zaposlenih 17 delavcev, s 1. 4. 2019 pa načrtujemo še 2 zaposlitvi.   

V tem znesku ni stroškov plač za  Skupni organ občinske uprave za področje CZ in poţarne varnosti, kjer sta 

zaposlena dva delavca, in so sredstva zagotovljena pod PU 4006.  

Plače delavcev so določene na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Pri planiranju se upošteva 

sproščeno napredovanje javnih usluţbencev v plačilne razrede in nazive ter dogovor o plačah in drugih stroških dela 

v javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 80/2018, in odpravlja anomalije, ki v 2017 niso bile 

odpravljene. Zaposleni v občinski upravi prejmejo dodatno 1 ali 2 plačna razreda.  
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V okviru te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, regres za prehrano prevoz na delo in iz dela, odpravnine, 

jubilejne nagrade.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišče za izračun je bilo število zaposlenih v tekočem letu oziroma predvideno število zaposlenih v skladu s 

kadrovskim načrtom. Izračuni temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji. 

060075 - Plače delavcev javnih del v komunali 
Vrednost: 91.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje pri Jelšah ţe vrsto let uspešno vključuje brezposelne osebe v programe javnih del za potrebe urejanja 

javnih površin, kot so pobiranje smeti po javnih površinah, pometanje pločnikov, urejanje parkov in zelenic, pomoč 

pri sajenju roţ in obrezovanju drevja, čiščenje odtočnih jarkov in pomoč pri čiščenju snega z javnih površin. 

Občinska uprava  se je tudi za leto 2019 prijavila na javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki 

Sloveniji. Na razpisu ZRSZ smo uspeli in se bodo v program komunalnega urejanja okolja vključile 4 osebe za vso 

leto in 4 iskalci zaposlitve za 9 mesecev. ZRSZ bo za ta program refundiral 65 % stroška za plače in v celoti stroške 

za prehrano med delom in prevoz na delo, kar je prikazano na prihodkovni strani kot prejeta sredstva javnih skladov 

v višini 59.500 €. V proračunu je v tej postavki zajet celoten strošek za plače, prispevke in stroške v povezavi z 

delom v višini 91.530 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni višine pravic porabe sredstev glede na veljavno zakonodajo na področju plač in 

glede na pogoje financiranja javnih del v razpisu za leto 2019. 

060078 - plača javno delo OU 
Vrednost: 17.026 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za plačo enega javnega delavca, ki bi bil kot pomoč pri delu občinski 

upravi. Seveda je realizacija tega odvisna od tega, če bomo uspešni na razpisu za programe javnih del za leto 

2019. Večji del plače (65 %) v tem primeru dobimo refundirane od Zavoda za zaposlovanje, in sicer okvirno 11.000 

EUR, sami zagotovimo okvirno 6.026 EUR. Enemu brezposelnemu delavcu zagotovimo delo, s katerim si pridobi 

dragocene delovne izkušnje in reference za nadaljnje zaposlitve, hkrati pa je koristna pomoč pri delu občinske 

uprave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni višine pravic porabe sredstev glede na veljavno zakonodajo na področju plač in 

glede na pogoje financiranja javnih del v razpisu zavoda. 
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060093 - stroški notranjega revidiranja občinskega proračuna in PU 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so 

proračunski uporabniki dolţni zagotoviti notranjo revizijo poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske sluţbe ali z 

najemom zunanje. Naša občina nima svoje revizijske sluţbe, zato vsako leto najame zunanjo revizijo za pregled 

poslovanja občine in po potrebi še katerega proračunskega uporabnika. Za leto 2019 v ta namen planiramo sredstva 

v višini 6.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena realizacije preteklih let in ocena potrebnih revizorskih storitev pri PU. 

0600941 - materialni stroški občinske uprave 
Vrednost: 88.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so 

stroški pisarniškega materiala, zaloţniških in tiskarskih storitev, telekomunikacijskih in poštnih storitev, tekočega 

vzdrţevanja prostorov in opreme, sluţbenih poti, reprezentance, izobraţevanja, izdatki za sluţbene obleke, sodni 

stroški, stroški odvetnikov in notarjev, stroški za časopise in revije ter ostali stroški. Za vse naštete stroške 

planiramo za leto 2019 sredstva v višini 88.490 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in teţnji po varčevanju. 

0600942 - Materialni stroški JD v obč. upravi 
Vrednost: 78 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za zdravniški pregled enega javnega delavca, ki bi bil kot pomoč pri 

delu občinski upravi. Seveda je realizacija tega odvisna od tega, če bomo uspešni na razpisu za programe javnih del 

za leto 2019. Znesek bomo prejeli refundiran v celoti od Zavoda za zaposlovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Znesek se planira na podlagi vrednosti zdravniškega pregleda. 

0600945 - Materialni stroški JD v komunali 
Vrednost: 7.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med materialne stroške pri izvajanju javnih del v programu Urejanje in vzdrţevanje javnih površin spadajo stroški 

zaščitne obleke, izpiti iz varstva pri delu, zavarovanje iz odgovornosti in drugi materialni stroški za udeleţence tega 

programa. Planirana poraba sredstev v tej postavki za leto 2019 je 7.400 €, kar je za 13 % več, kot je bil plan za leto 

2018.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni pravic porabe v preteklem letu. 

 

 

 

06010 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Vrednost: 46.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Rog. Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah, ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2016, smo odprli novo 

proračunsko postavko, na kateri planiramo sredstva za delno pokrivanje stroškov dela organa. Sedeţ skupne 

uprave je v Občini Rogaška Slatina, deleţ sofinanciranja stroškov, ki odpade na Občino Šmarje pri Jelšah, pa je 32 

%, kar v znesku pomeni 46.240 EUR za leto 2019, kar je 6% več kot v letu 2018. Vzrok za povišanje je poslovni 

najem novega civilnega vozila za potrebe inšpektorata  in zaradi zakonskega povišanja  plač javnih usluţbencev. 

V skupni organ OU smo iz naše občinske uprave prezaposlili občinskega inšpektorja, zaradi česar se nam je zniţal 

strošek plač OU. V skupnem organu so zaposlili občinskega redarja, ki opravlja delo tudi za našo občino. Polovico 

realiziranega zneska v preteklem letu se občinam na podlagi 26. čl. ZFO-1 zagotovi še iz drţavnega proračuna, 

kar se bo izkazovalo v transfernih prihodkih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na projekciji stroškov delovanja skupnega organa v skladu z odlokom o ustanovitvi 

skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06012 - tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki predlagamo sredstva za vzdrţevanje občinskih prostorov, kot so beljenje, manjša vzdrţevalna dela 

...  Za porabo v letu 2019 smo planirali 3.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni najnujnejših potreb za zagotavljanje dela občinske uprave. 
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0601341 - nakup opreme-občinska uprava 
Vrednost: 171.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupni znesek v višini 171.000 EUR je planiran za nakup pisarniške in računalniške opreme za nove prostore 

občinske uprave, vključno z opremo za arhiv.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0001 nakup opreme za delo občinske uprave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za potek nemotenega dela. 

 

0601441 - nakup avtomobila 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 načrtujemo nakup novega sluţbenega avtomobila, saj je stari dotrajan in ocenjujemo, da so stroški 

vzdrţevanja previsoki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0005 nakup avtomobila 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06015 - Nakup upravnih prostorov 
Vrednost: 83.991 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s podpisano pogodbo o nakupu poslovnih prostorov z dne 6. 3. 2017 za potrebe delovanja občinske uprave 

je bil dogovorjen terminski plan za poravnavo kupnine v skupni višini 1.521.340,00 EUR, vključno z DDV, po 

smiselno zaključenih opravljenih delih.  Za občinske prostore v  objektu Šmarski hram je za 2019 ostal le še en 

obrok v višini 77.891 €, ki bo poravnan ob pridobitvi uporabnega dovoljenja, zapisniški primopredaji prostorov na 

osnovi uspešnega kakovostnega pregleda in prevzema izvedenih del. Za investicijski nadzor predvidevamo sredstva 

v višini 6.100 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB124-17-0001 Nakup poslovnih prostorov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07001 - uspos.enot in sluţb civilne zaščite 
Vrednost: 3.162 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo nadaljevala z usposabljanjem pripadnikov Civilne zaščite (CZ). V ta namen se planirajo izdatki za 

refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeleţile usposabljanj. V letu 2018 

reorganizacije Civilne zaščite nismo izvedli, zato sta izvedba in usposabljanje novih članov predvideni v letu 2019. 

Reorganizacija je nujno potrebna, saj je v štabu CZ občine Šmarje pri Jelšah kar nekaj članov, ki presegajo mejo 

zakonsko dovoljene starosti, zato bomo v štab vključili nove člane in jih poslali na temeljna usposabljanja na ICZR 

Ig. 

Na osnovi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ((Ur. l. RS, št. 72/06) je Občina 

Šmarje pri Jelšah dolţna za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in gasilcev plačati obvezno zdravstveno 

zavarovanje za primer poškodb pri delu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in planu usposabljanja enot in sluţb Civilne zaščite za 

leto 2018. 

 

07002 - stroški operativnega delovanja enot in sluţb CZ 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje pri Jelšah pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in sluţb CZ ob 

naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad 

dohodka, dnevnice, potni stroški). V primeru elementarnih nesreč se koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali 

prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih ob upoštevanju moţnosti pojava večje naravne ali 

druge nesreče glede na večletno periodiko. 

 

07003 - opremljanje enot in sluţb civilne zaščite 
Vrednost: 11.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri opremljanju Civilne zaščite tesno sodelujemo s tehničnimi potrebami prostovoljnih gasilskih društev v občini, ki 

jim nekatero razpoloţljivo opremo Civilne zaščite posredujemo v uporabo na reverz. 

V letu 2018 smo izvedli večjo inventuro skladišča CZ in sklenili, da se v naslednjem letu kupi več opreme, ki bi jo 

dali na zalogo v skladišče CZ. Kupili bomo tudi opremo, potrebno za posredovanje ob poplavah, neurjih in plazovih, 

ter drugo opremo glede na aktualno ogroţenost od naravnih in drugih nesreč. Kupila se bo tako osebna oprema 

(uniforme, gumijasti škornji, rokavice, zaščitni kombinezoni, obutev itd.), drobna oprema (protipoplavne vreče, 

ročno orodje, nosila, škarje za betonsko ţelezo, ponjave za prekrivanje streh, ročne svetilke ) kot tudi skupna 

oprema, za kar je obrazloţitev dana v načrtu razvojnih programov. Nakup opreme se lahko prilagodi zahtevam ob 

večjih naravnih in drugih nesrečah, ki bi eventualno prizadele občino v letu 2019. V primeru elementarnih nesreč se 

koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije. 

V letu 2019 je planiran nakup naslednje večje opreme enot CZ in štaba CZ:  

baterijska orodja 

komplet za razsvetljavo 

brezpilotni letalnik 
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motorne ţage. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0068 Nakup opreme za civilno zaščito 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča predstavlja Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov Civilne zaščite (Ur. l. 

RS št.104/2008), na podlagi katerih se nakupuje oprema po načelu nujnosti oz. potreb, ki se izkazujejo ob aktualnih 

naravnih in drugih nesrečah.  

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07007 - dejavnost gasilskih društev 
Vrednost: 32.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo v letu 2019 prejela naslednje zneske za funkcionalne izdatke, kot so: 

gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša 

popravila gasilskih vozil, tlačni preizkus posod izolirnih dihalnih aparatov, letno naročnino alarmiranja preko GSM 

telefonov, stroške za električno energijo, stroške za telefon, vodo, ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje, 

zdravniški pregledi:  

1. PGD Šmarje pri Jelšah, dotacija 7.498,48 

2. PGD Mestinje, dotacija 3.994,42 

3. PGD Sladka Gora, dotacija 3.994,42 

4. PGD Kristan Vrh, dotacija 3.994,42 

5. PGD Šentvid pri Grobelnem, dotacija 3.994,42 

6. PGD Sveti Štefan, dotacija 3.994,42 

7. PGD Zibika, dotacija  3.994,42 

8. PGD Loka pri Ţusmu, dotacija 913,00 

Skupaj planirana sredstva za leto 2019 znašajo  32.378 €. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in potreb PGD. 

07008 - dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 
Vrednost: 41.864 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, 

priznanja, gorivo za sluţbeno vozilo, vzdrţevanje sluţbenega vozila, tokovina, PTT, internet, ogrevanje, čiščenje, 

fotokopiranje, članarine, vzdrţevanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih 

stroškov. 

Izdatek je v letu 2018 znašal 5.405,00 EUR. V letu 2019 bo prav tako znašal 5.405,00 EUR. 

2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine  bo plačana letna naročnina na revijo Gasilec za 267 

naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah. Prav tako se iz teh sredstev naročijo letni gasilski koledarčki, priročniki in 

rokovniki. Za letno naročnino revije Gasilec in ostalo literaturo je Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2018 namenila 

6.579,00 EUR. Za leto 2019 občina zdruţuje sredstva prav tako v višini 6.579,00 EUR. 

3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost 

za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in 

mladine. Ključ za izračun je kategorizacija PGD in število gasilskih vozil v občini. Občina ima 23 vozil. Občina 
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namenja sredstva za zavarovanja v letu 2019 v višini 15.200,00 €. 

4. IZOBRAŢEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2019 organizirala tečaj 

za pripravnika, tečaj za operativnega gasilca, tečaj za višjega gasilca in tečaj za strojnika. Prav tako 

bo  izvedeno izobraţevanje za gasilsko mladino. Nekaj gasilcev iz občine Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2019 v 

organizaciji poveljstva gasilskih zvez celjske regije izobraţevalo za gasilskega častnika, mentorja mladine ter 

sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin. Gasilci se bodo na Igu, Pekrah in v Seţani izobraţevali za 

posamezne specialnosti. Posebej velika potreba je za specialnost "dihalne naprave", tehnično reševanje in 

usposabljanje za gašenje notranjih poţarov. Za te specialnosti morajo imeti tečajniki opravljen zdravniški pregled, ki 

stane 175 €. GZ Šmarje pri Jelšah je prijavila kandidate v tečaj za višjega gasilskega častnika. Načrtujejo se tudi 

obnovitveni tečaji za nosilca izolirnega dihalnega aparata, tehnično reševanje in za reševanje v primeru nesreč z 

nevarnimi snovmi ter praktične vaje operativnih gasilcev. Za zagotavljanje teh sredstev je potrebno zdruţiti 730,57 

EUR po PGD. Skupaj je treba za to postavko v letu 2019 zagotoviti 5.114,00 EUR. 

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2019 bo gasilska zveza organizirala 7-dnevno letovanje za gasilsko 

mladino v starosti od 7 do 14 let na morju. Prispevek občine po društvu znaša cca. 384,00 EUR.  Manjkajoči del 

sredstev bodo prispevala društva  oziroma starši otrok. Znesek je za leto 2018 prav tako znašal 384,00 EUR. Za 

letovanje gasilske mladine je treba v letu 2019 nameniti 2.688,00 EUR. 

6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice, starejše 

gasilce in gasilke ter za gasilsko mladino. Nekatere tekmovalne enote se bodo udeleţile tekmovanj na regijskem, 

drţavnem in meddrţavnem nivoju. Za to postavko so se v letu 2018 namenila sredstva v višini 558,42 EUR po 

gasilskem društvu. Tudi v letu 2019 je prispevek 558,42 EUR na posamezen PGD, kar pomeni skupaj potrebna 

sredstva občine za tekmovanja v letu 2019 v višini 3.909,00 EUR.  

7. VZDRŢEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev se bodo kupile nove akumulatorske baterije za ročne 

UKV aparate, popravilo ročnih UKV postaj in popravilo pozivnikov. Iz teh sredstev se financira tudi polnjenje 

visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate in nakup skupne opreme GZ, ki je namenjena usposabljanju in 

izobraţevanju.  V ta namen je treba v letu 2019 zagotoviti 209,91 EUR na vsak PGD. V letu 2018  je ta znesek 

znašal 285,86 EUR na PGD. Skupaj potrebna sredstva za to postavko znašajo 1.469,40 EUR. 

8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH: Občina za redno delovanje občinskega gasilskega poveljstva 

za leto 2019 namenja 1.500,00 EUR. 

Skupaj bo Občina Šmarje pri Jelšah  za programe GZ Šmarje pri Jelšah v letu 2019 namenila finančna sredstva v 

višini 41.864,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

070090 - poraba poţarne takse za nakup drobne opreme PGD 
Vrednost: 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za gasilsko opremo. Kupila se bo gasilska osebna in skupna oprema, cevni material in druga 

drobna oprema za potrebe gasilskih enot Občine Šmarje pri Jelšah. Višina predvidenih prihodkov iz poţarne takse 

za leto 2019 je 15.500,00 EUR.  

                                                                                                                                                                                           

                                                         

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0004 Nakup gasilske opreme iz poţarne takse 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

070091 - sofinanciranje nakupa opreme za PGD 
Vrednost: 95.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list 

RS št. 92/2007) bo Občina Šmarje pri Jelšah namenila 95.000,00 € za sofinanciranje nakupa osebne gasilske 

zaščitne opreme.  

95.000,00 € je za nabavo cca. 80 kompletov intervencijske zaščitne opreme operativnih gasilcev. V ta komplet 

spadajo  intervencijske zaščitne hlače, jakna, intervencijski škornji, rokavice , podkapa in zaščitna gasilska čelada. 

Predviden strošek za en komplet je 1.200 €. Ta nabava novih kompletov intervencijske zaščitne opreme je potrebna, 

ker je obstoječi osebni zaščitni opremi v prostovoljnih gasilskih društvih rok uporabe potekel. Rok uporabe zaščitne 

opreme je 10 let, ki je določen na osnovi normativov GZS in navodil proizvajalcev posamezne opreme. Delitev 

sredstev na posamezno PGD bo sorazmerno z kategorizacijo PGD v Občini Šmarje pri Jelšah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0069 Nakup zaščitne gasilske opreme in in vozil 

Zamenjava osebne zaščitne opreme operativnih gasilcev, ki ji je potekel rok uporabe. Poplačilo dolga pri nakupu 

novega GVM-1 PGD Zibika, s katerim zagotavljajo boljšo operativno sposobnost pri ukrepanju ob poţarih in drugih 

nesrečah. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

07010 - investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 so sredstva v višini 30.000 € namenjena predvsem za izboljšanje pogojev za delo PGD Zibika in 

sanaciji nastale škode v gasilskem domu PGD Šmarje pri Jelšah. 

 

- 20.000,00 EUR za sofinanciranje dograditve garaţe gasilskega doma PGD Zibika. PGD Zibika ima v svojih 

garaţah tri vozila: AC 16-50, GV-1 in GVM-1. Vsa tri vozila so parkirana v dveh obstoječih garaţah, vendar se 

operativni gasilci ubadajo s teţavnim parkiranjem  in povečanjem časa izvoza vozil na intervencijo. PGD Zibika je 

ţe lani začel z deli in v ta namen od Občine Šmarje v letu 2018 pridobil 5.000 EUR. V izgradnjo so vloţili ţe veliko 

svojih sredstev, pridobljenih od donatorjev, in prostovoljnih ur dela.  Za končanje projekta izgradnje dodatne garaţe 

potrebujejo dodatna sredstva.  

- 10.000,00 EUR za sofinanciranje zamenjave talne obloge dvorane gasilskega doma PGD Šmarje pri Jelšah. Zaradi 

izpusta vode poškodovanega vodovodnega ventila je v juniju 2018 prišlo do poplavljanja dvorane gasilskega doma 

PGD Šmarje pri Jelšah in s tem do popolnega uničenja obstoječe talne obloge. S temi sredstvi si bodo delno pokrili 

stroške nakupa in poloţitve nove talne obloge.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0070 Vzdrţevanje gasilskih domov 

Izboljšati pogoje za delo PGD Zibika in saniranje nastale škode v GD PGD Šmarje pri Jelšah. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

08001 - delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom. 
Vrednost: 5.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je ustanovljen na podlagi 6. člena Zakona o voznikih, se 

financira iz proračunskih sredstev občine. Njegova naloga je, da  ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na 

lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za 

njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, 

predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraţevanju in obveščanju udeleţencev cestnega 

prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij 

in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet 

zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet. 

Proračunska sredstva so planirana v višini 5.290 € in se uporabijo za izvedbo načrtovanega programa in nakup 

materialnih sredstev (odsevne telovnike, kresničke in rumene rutice za prvošolce in otroke v vrtcu, odsevne trakove, 

medalje, kolesa, diplome, učbenike za prometno vzgojo otrok, obvestila in prometne znaki,  ki označujejo šolske 

poti, sejnine in druge storitve).   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo 

Vrednost: 1.265.950 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04002 - javne E-točke z brezţičnim dostopom 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt javne e-točke z brezţičnim dostopom smo začeli izvajati v letu 2007. Na podlagi odobrenih sredstev na 

razpisu Ministrstva za gospodarstvo smo pridobili sredstva za e-točke za sedem osnovnih šol v občini. V letih 2008 

in 2009 smo sistem dograjevali in vzpostavili dodatne e-točke za brezplačen brezţični širokopasovni dostop do 

svetovnega spleta še na 8 lokacijah. V letih 2011-2018 smo sistem samo še vzdrţevali in tako planiramo tudi v 

prihodnje. V letu 2019 za ta namen planiramo 500 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Ni navezav na projekte.                                                             

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb po vzdrţevanju sistema. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04012 - stroški nakupa in prodaje občinskega premoţenja 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi z nakupi in prodajo občinskega premoţenja moramo v skladu z Zakonom o stvarnem premoţenju drţave in 

samoupravnih lokalnih skupnosti in istoimenske uredbe za vsak nakup oz. prodajo občinskega premoţenja, katerega 

vrednost je izkustveno višja od 20.000 EUR, pridobiti uradno cenitev sodno zapriseţenega cenilca gradbene oz. 

kmetijske stroke. Iz postavke stroški nakupa in prodaje občinskega premoţenja namenjamo sredstva za potrebne 

cenitve, poleg tega pa še za ostale stroške, ki so potrebni, da speljemo postopek prodaje oz. nakupa. Za ta namen v 

letu 2019 načrtujemo 3.000 EUR sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

06004 - Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije 
Vrednost: 5.506 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o sodelovanju vse občine v savinjski regiji zdruţujejo svoje interese v razvojni agenciji, ki za 

njih opravlja določene razvojne naloge. Gre za pripravo podlag za kandidiranje na razpisih. Razvojni agenciji 

Savinjske regije bomo v letu 2019 za izvajanje teh nalog namenili 5.506 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Osnova so sprejete obveznosti za leto 2019. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

11003 - podpore za prestrukt.in prenovo kmetijske proizvodnje 
Vrednost: 77.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 2015 smo na podlagi usmeritev Ministrstva za kmetijstvo sprejeli nov pravilnik, ki je podlaga za dodeljevanje 

kmetijskih subvencij v programskem obdobju 2015-2020. Za podpore v prestrukturiranje in prenovo kmetijske 

proizvodnje bomo v letu 2019 zagotovili 80.000 EUR. Sredstva povišujemo glede na preteklo leto, ker je bilo lani 

veliko povpraševanje po teh sredstvih in ker so se sredstva v preteklih letih konstantno zniţevala. Sredstva 

namenjamo za sofinanciranje investicij v posodabljanje kmetijskih gospodarstev v ţivinorejsko in rastlinsko 

proizvodnjo ter za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Do sredstev so upravičeni registrirani nosilci kmetijskih 

gospodarstev v občini, ki imajo vsaj 1 ha kmetijskih površin. Sredstva dodeljujemo na podlagi javnega razpisa in do 

porabe sredstev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

11004 - razvoj podeţelja LAS 
Vrednost: 93.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se je Občina Šmarje pri Jelšah prijavila na razpis Razvojne agencije Sotla, ki je upravljalec sredstev 

Lokalne akcijske skupine za območje Obsotelja in Kozjanskega s projektom "Šmarski turistični preplet - narava, 

kultura in šport". Vsebina projekta se nanaša na ureditev Kneippovega parka, ureditev fit parka, postavitev drevesne 

opazovalnice, zasaditev dreves po principu keltskega horoskopa ter vzpostavitev mobilne aplikacije in spletnih 

servisov. V sklopu projekta se predvideva več izobraţevalnih delavnic na temo zeliščarstva, gozdarstva in športnih 

aktivnosti, posebej pa bo poskrbljeno tudi za promocijo občine in projekta (zloţenke, table ipd.). V projektu 

sodelujejo Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, ki je predviden upravljavec bodoče urejenih površin in infrastrukture, 

Zavod za gozdove OE Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina, Športno društvo Šmarje pri Jelšah in Zeliščna kmetija 

Gorska roţa.  

Vrednost celotnega projekta skupaj s partnerji znaša 93.980 EUR, zagotoviti je treba 26.994 EUR lastnih sredstev, s 

strani Evropskega kmetijskega sklada pa je moţno pridobiti skupno 66.986 EUR sredstev. Projekt bi se v celoti 

izvedel v letu 2019.  

Projekt je bil na ravni upravnega organa LAS Obsotelja in Kozjanskega odobren, trenutno je v fazi potrditve na 

Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeţelja Ljubljana.  

   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-18-0010 Šmarski turistični preplet - narava, kultura in šport 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb in ocen stroškov. 
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110042 - Projekt In Cultura Veritas 
Vrednost: 181.994 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V septembru  2017 smo se skupaj z Razvojno agencijo Sotla in Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in v 

sodelovanju s Zagrebško ţupanijo ponovno prijavili na razpis Interreg SLO-HR s projektom In Cultura Veritas. 

Predmet razpisa je bil usmerjen v kulturno dediščino, zato smo skupaj s partnerji začrtali projekt nadgradnje 

delovanja vinske kleti na tak način, da bi še dodatno uredili vinsko klet (dopolnitev opreme v prostoru vinoteke, 

dekorativna predelna stena, visoke servirne mize, restavriranje poslikav v veţi druge etaţe, obnova pročelne fasade, 

ureditev zunanjega stopnišča, avdiovizualna oprema, štirje turistomati, štiri pametne klopi in podobno), poleg tega 

pa bomo zagotovili promocijski material, internetno povezavo, elektronsko štetje obiskovalcev muzeja baroka, več 

izobraţevanj za pridelovalce vin, kletarje in ostale udeleţence turizma ob vinsko-turistični cesti ter druge 

promocijske dogodke.   

Projekt je bil lani odobren. Vrednost projekta, ki odpade na občino Šmarje pri Jelšah, je 217.595 EUR, od tega 

pridobimo 184.955 EUR oz. 85 %  EU sredstev, preostalih 15 % in DDV moramo zagotoviti sami. Projekt smo 

začeli izvajati avgusta lani, glavnina stroškov projekta v višini 181.994 EUR odpade na leto 2019, nekaj malega tudi 

na leto 2020. V NRP za letos imamo predvidene infrastrukturne izdatke in opremo v višini 167.730 EUR, sredstva v 

višini 14.263 EUR pa se nanašajo na administrativne stroške, zunanje izvajalce, potne stroške in strošek plače 

koordinatorja na projektu.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-18-0004 Projekt "In Cultura Veritas" 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi pridobljenih ponudb in ocen stroškov. 

11005 - podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podporam razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva bomo 

dodeljevali na podlagi izvedenega razpisa skupaj s sredstvi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 

proizvodnje. Predmet podpore so naloţbe v predelavo in trţenje kmetijskih in ţivilskih proizvodov ter naloţbe v 

nekmetijske dejavnosti na kmetiji - dopolnilne dejavnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene. 

11006 - podpora stanov. In interes.povezovanju-društva 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi novega pravilnika, ki smo ga sprejeli v letu 2015, lahko kmetijskim društvom poleg sredstev za programe 

izobraţevanja in usposabljanja dodeljujemo tudi sredstva za delovanje. V proračunu za leto 2019 za kmetijska 

društva zagotavljamo enako višino sredstev kot v preteklem letu, to je 16.000 EUR. Sredstva bomo dodeljevali na 

podlagi javnega razpisa. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene iz preteklih let. 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

11008 - neposredna plačila v kmetijstvu 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva v višini  3.000 EUR. Sofinancirali bomo zavarovalne premije za zavarovanje 

kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, škodljivih 

organizmov na rastlinah ter bolezni ţivali (zavarovalne premije za zavarovanje ţivali in zavarovalne premije za 

zavarovanje posevkov in plodov). Sredstva bomo dodeljevali na osnovi izvedenega javnega razpisa. Višina 

sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 

zakonsko dovoljene višine sofinanciranja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0079 Neposredna plačila v kmetijstvu 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 - Delovanje sluţb in javnih zavodov 

110091 - sofinanc.izobraţevanja za potrebe kmetijstva 
Vrednost: 3.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi zbiranja ponudb zagotavljamo sredstva za spodbujanje izobraţevanja in usposabljanja kmetijskih 

proizvajalcev v občini. Izobraţevanja in usposabljanja spodbujamo z namenom seznanjanja z obstoječo zakonodajo, 

zagotavljanja večje učinkovitost kmetijstva in dolgoročne sposobnosti preţivetja na kmetiji. Finančna sredstva 

dodeljujemo registriranim izvajalcem izobraţevanj, kot je npr. Kmetijsko svetovalna sluţba, ki za kmetijske 

proizvajalce iz naše občine izvaja izobraţevanja s področja kmetijstva. Za ta namen smo v proračunu zagotovili 

3.100 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

11010 - Zavetišče za ţivali 
Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o zaščiti ţivali (Uradni list RS, št. 38/13) in Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene ţivali 

(Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) je občina dolţna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih ţivali na 

območju občine.  
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Zavetišče za ţivali je postavka, iz katere financiramo varstvo in oskrbo zapuščenih ter najdenih ţivali (psi, mačke) v 

podjetju Zonzani. Poleg oskrbovalnih dni smo po zakonodaji dolţni pokrivati tudi stroške najema boksov. V 

proračunu za leto 2019 za ta namen zagotavljamo enako višino sredstev kot v preteklem letu, to je 9.500 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

110101 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij ţivali 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu 2019 načrtujemo 3.000 € za kastracije in sterilizacije mačk. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni ocene. 

 

11011 - poraba koncesij. dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo 
Vrednost: 1.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kmetijsko ministrstvo je v letu 2009 z lovskimi druţinami sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo. 29. člen Zakona o divjadi in lovstvu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek drţavnega 

proračuna, 50 % pa prihodek občinskega proračuna. Koncesionarji (lovske druţine) so dolţni plačati tolikšen 

sorazmerni del koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov deleţ lovne površine, ki leţi v občini. Ministrstvo za 

kmetijstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno koncesijsko dajatev drţavi, kmetijsko ministrstvo pa nato 

razdeli občinam polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini delovne površine. Del 

koncesijske dajatve, ki pripada občinam, morajo občine, v skladu s šestim odstavkom 29. člena Zakona o divjadi in 

lovstvu v občinskem proračunu izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje 

ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V ta namen je občinski svet na 8. redni seji 25. 11. 2011 sprejel Odlok o 

porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarje pri Jelšah, ki določa podrobnejše 

pogoje, namen in način porabe sredstev. V proračunu občine za leto 2019 ocenjujemo, da bo teh prihodkov 1.380 

EUR. Sredstva uporabimo za zasajanje dreves ob poteh, pločnikih, za čistilne akcije in podobno.  

   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sorazmerni deleţ koncesijske dajatve glede na deleţ lovne površine lovske druţine v občini. 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14002 - delovanje RA Sotla 
Vrednost: 20.600 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RA Sotla je ustanovljena s strani občin Obsotelja in Kozjanskega. Ustanovljena je bila na osnovi Odloka o 

ustanovitvi RA Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 

Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo predstavniki  6 občin 

Obsotelja in Kozjanskega ustanoviteljic ter predstavnik RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike 

proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanem projektov iz drţavnega proračuna.  

Za delovanje RA Sotla bomo v letu 2019 namenili 20.600 EUR. Sredstva se v skladu s finančnim načrtom agencije 

namenjajo za redno delovanje. V okviru rednega delovanja bo agencija izvajala ustaljene programe, kot so: vodenje 

Območnega razvojnega partnerstva (ORP), izvajanje podpornih storitev za podjetništvo, vodenje Lokalne akcijske 

skupine - LAS Obsotelje in Kozjansko in skupna promocija Obsotelja in Kozjanskega v okviru RDO Deţela 

Celjska. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu RA Sotla za leto 2019. 

 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14005 - promocijske prireditve 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki za leto 2019 še vedno načrtujemo 10.000 EUR sredstev. Iz teh sredstev bomo krili nekatere 

promocijske aktivnosti, ki so za občino večjega pomena. Med njimi lahko izpostavimo članstvo v mreţi postajališč 

za avtodome, kjer se pripravljajo vsakoletni katalogi za predstavitev postajališč na evropskih turističnih sejmih. 

Sredstva namenjamo Zavodu Celeia Celje, ki zastopa RDO deţelo Celjsko za skupno nastopanje na sejmih doma in 

v tujini skupaj z občinami savinjske regije. Poleg tega vsako leto nekaj sredstev s te postavke namenjamo za tekoče 

promocijske dogodke v skladu s trenutnimi moţnostmi in potrebami.    

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14010 - sofinanciranje delovanja turistič.društev 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke sofinanciramo delovanje in programe štirih turističnih društev v občini, in sicer TD Šmarje pri Jelšah, 

TD Skriti biser Sladka Gora, Kulturno-turistično društvo Lemberg in TD Tinsko. Za ta namen smo planirali sredstva 

v višini 5.500 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni. 

140111 - nakup turističnih tabel 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred desetimi leti smo iz proračuna zagotovili sredstva za nakup velikih turističnih tabel, na katerih so predstavljene 

naše turistične znamenitosti: Kalvarija s cerkvijo sv. Roka in cerkev na Sladki Gori. Glede na to, da smo za 

obiskovalce naše občine v letu 2012 pridobili novo znamenitost Muzej baroka, bi bilo treba tri obvestilne table, ki 

sedaj obveščajo obiskovalce o Kalvariji s cerkvijo sv. Roka, zamenjati  z novimi, na katerih bi bil dodan Muzej 

baroka. Poleg tega bi postavili še dve lameli za označitev muzeja. Ugotovljeno je namreč bilo, da so obcestne 

usmerjevalno-informativne table izjemno učinkovite pri privabljanju obiskovalcev. V letu 2018 smo ţe naročili 

izdelavo novega elaborata signalizacije v naselju Šmarje pri jelšah, kjer bodo poleg Muzeja baroka vključene lamele 

vseh novih pridobitev ali novih lokacij v Šmarju, in sicer: Skazova hiša, Šmarska klet, električna polnilnica, 

postajališče za avtodome, Zavod TŠM, nova lokacija Občine Šmarje in Centra za socialno delo, TIC in podobno. 

Strošek se nanaša na delno izdelavo elaborata, izdelavo tabel in lamel, zagotovitev potrebnih drogov in postavitev. 

Za ta namen bomo v proračunu za leto 2019 zagotovili skupno 10.000 EUR sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB124-07-0004 - Turistični kaţipoti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na pridobljenem predračunu. 

14017 - Delovanje Zavoda za turizem, šport in mladino 
Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji 25. 5. 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, 

šport in mladino Šmarje pri Jelšah po skrajšanem postopku. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2016, z 

dne 10. 6. 2016 in je začel veljati s  26. 6. 2016. 

Zavod TŠM je v vpisan v sodni register na Okroţnem sodišču v Celju, formiran je Svet zavoda, ki ima 7 članov, tri 

predstavnike ustanovitelja, tri predstavnike zainteresirane javnosti in enega predstavnika zavoda. Lokacija novo 

ustanovljenega zavoda je v drugi etaţi Skazove hiše - Celjska c 6, kjer so na razpolago 4 prehodni pisarniški prostori 

v skupni izmeri  87,47 m2.  

V okviru novoustanovljenega zavoda so bile v skladu z odlokom realizirane ţe tri zaposlitve, in sicer direktor ter po 

ena oseba za področje turizma in športa. Izvedel se je tudi  prehod dveh od treh zaposlenih iz občinske uprave. 

Za delovanje zavoda bomo iz proračuna za leto 2019 namenili 240.000 EUR sredstev. Za plače treh zaposlenih in 

enega javnega dela bomo namenili 120.700 EUR, za prispevke 15.300 EUR, 6.000 EUR za amortizacijo in 98.000 

za materialne stroške delovanja in izvajanje načrtovanih aktivnosti.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-17-0009 Stroški AM - Zavod za turizem, šport in mladino 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena preteklih let delovanja na področjih delovanja. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16001 - stroški vzpostavitev evidenc obč.objektov 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzpostavitev evidenc občinskih objektov bomo namenili 300 EUR. Iz teh sredstev bomo pokrivali stroške vpisa 

etaţne lastnine na objektih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva na osnovi dosedanjih letnih stroškov. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

160150 - investicije v stanovanjsko gradnjo 
Vrednost: 280.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti za izgradnjo oskrbovanih stanovanj potekajo ţe od leta 2008. Izveden je bil nakup Lorgerjeve 

domačije, postopek sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje domačije, v sklopu 

katerega smo imeli izdelane štiri variante idejne zasnove ureditve oskrbovanih stanovanj, od katerih je občinski svet 

po izvedeni javni obravnavi sprejel in potrdil varianto D. Ta je zasnovana ob dovozni cesti k domu upokojencev, 

zato zahteva prestavitev obstoječega potoka. Pridobili smo dodatno soglasje agencije ARSO za prestavitev potoka in 

dosegli dogovor za zamenjavo zemljišč.  

 

S predstavniki Nepremičninskega sklada in Stanovanjskega sklada RS je bilo izvedenih več pogovorov o moţnosti 

sofinanciranja investicije, vendar dokončnega dogovora ţal ni bilo sprejetega. Na podlagi predloga svetnikov je 

občina pristopila k postopku pridobitve javno-zasebnega partnerstva, za ta namen sprejela poseben odlok in se 

seznanila z oceno moţnosti javnega-zasebnega partnerstva. Na razpis se je prijavil samo en ponudnik, izvedenih je 

bilo več konkurenčnih dialogov in pogajanj, nazadnje smo od projekta odstopili. Razlog za to je, da je imel zasebni 

investitor prevelik interes za prodajo stanovanj (problem lastništva in s tem dedovanja), če pa bi bilo nekaj 

stanovanj najemniških, bi bile uveljavljene ekonomske oz. trţne najemnine, kar pa ne bi bilo prijazno do naših 

občanov.  

V nadaljnjih aktivnostih za pridobitev oskrbovanih stanovanj je bilo pridobljeno dodatno zemljišče za potrebe 

prestavitve potoka in izgradnje, pridobljeni projekti PGD za prestavitev potoka in rušitev objekta Lorgerjeve 

domačije. Poleg tega je bil v letu 2017 spremenjen idejni projekt iz leta 2010 zaradi upoštevanja  določb novega 

Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj ter zmanjšanje števila stanovanj 

zaradi realnosti potreb ter boljše osvetlitve in osončenja.  

Vsebina popravljene idejne zasnove projektantskega podjetja Studio 73, ki je v skladu s sprejetim OPPN, je 

naslednja:    

projekt zajema izgradnjo 3 objektov s po 12 oskrbovanimi stanovanji, kar pomeni 36 stanovanj; 

zagotovljena so dvonivojska parkirna mesta brez arhitekturnih ovir v skladu z veljavnim pravilnikom 0,8 PM / 

oskrbov. stanovanje; 

zagotovljena je vsa komunalna oprema (vodovod, kanalizacija, zemeljski plin, telefon, KTV, odvoz odpadkov ); 
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zagotovljena je povezanost stanovanj s storitvami doma upokojencev; 

konfiguracija zemljišča ustreza potrebam gibalno oviranih ljudi; 

objekti so umeščeni v prostor VZ - primerna osončenost in osvetljenost; 

zagotovljene so zelene površine, površine za rekreacijo, počitek;  

zagotovljen je varen in neoviran dostop do stavb tako za stanovalce kot obiskovalce; 

vse tri etaţe so dostopne za invalide dvigalo; 

visoke grede na zgornji etaţi.  

Konec decembra 2018 smo na Stanovanjskem skladu RS preverili moţnost sofinanciranja projekta. Stanovanjski 

sklad ima odprt razpis, na podlagi katerega lahko pridobimo sofinanciranje v višini 50 % vrednosti projekta, moţno 

je pridobiti tudi ugoden kredit do največ 50 % vrednosti investicije po EURIBOR + 0,3 %. Odplačevanje kredita se 

lahko veţe na sredstva pridobljenih najemnin od oddaje oskrbovanih stanovanj  v najem. S soinvestitorstvom 

Stanovanjskega sklada bi bila najemnina stanovanj neprofitna. Na podlagi teh usmeritev je treba v letu 2019 izvesti 

naslednje:  

preveriti realne potrebe po oskrbovanih stanovanjih; 

pridobiti DGD in PZI gradbeno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje; 

večina zemljišč je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, treba je izvesti menjavo zemljišč za prestavitev potoka in s strani 

Republike Slovenije pridobiti 2 manjši parceli v velikosti skupno 641 m2;  

na podlagi ţe pridobljenih projektov izvesti rušitev stavbe Lorgerjeve domačije; 

izvesti prestavitev potoka. 

V proračunu za leto 2019 načrtujemo stroške pridobitve dokumentacije DGD in PZI za novogradnjo, stroške rušitve 

starega objekta in prestavitev potoka v višini 280.000 EUR s tem, da so stroški rušitve objekta in prestavitve potoka 

v višini 127.000 EUR pogojeni z realizacijo prihodkov za leto 2019.  

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- NRP št. OB124-08-0083 Izgradnja oskrbovanih stanovanj 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva so na podlagi pridobljenih ponudb in finančnih ocen potrebnih del.   

160151 - investicijsko vzdrţevanje stanovanj 
Vrednost: 104.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje stanovanj so materialna vlaganja, ki ohranjajo vrednosti stanovanj ves čas njihove uporabe in so 

sestavni del najemnine. To pomeni, da se z vzdrţevanjem izboljšujejo moţnosti bivanja, z obnovo ali nadomestitvijo 

obstoječih inštalacij pa se poveča uporabna vrednost 

stanovanja.                                                                                                                              

Investicijsko vzdrţevanje zajema večja vlaganja v prenovo strešne kritine, obnovo fasade, zamenjavo podov, oken 

in vrat, obnovo kopalnic in podobno. Za obnove in rekonstrukcije stanovanj in večstanovanjskih zgradb načrtujemo 

sredstva v višini 104.000 EUR, pri čemer je 50.000 EUR pogojenih z realizacijo prihodkov.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0007 Investicijsko vzdrţevanje stanovanj 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izkustveno ocenjena vrednost. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16022 - upravljanje in tekoče vzdrţ.nepofit.stanovanj 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za upravljanje z občinskim stanovanjskim fondom, ki smo ga s pogodbo 

poverili upravniku Staninvest, d.o.o., iz Maribora. Poleg tega zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrţevanje 
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stanovanj, pri čemer sodelujemo pri postopkih tekočega popravljanja in vzdrţevanja, popravila pa izvaja upravnik. 

V sklopu te postavke zagotavljamo tudi sredstva, ki jih porabimo v zvezi z izterjavami, stroški odvetnika in 

podobno. Za upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanj zagotavljamo 31.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v preteklih letih. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069002 - Nakup zemljišč 

16029 - nakup zemljišč 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč s ciljem, da lahko realizira planirane investicije. V letu 2019 

bomo za to postavko namenili 110.000 EUR, pri čemer je 50.000 EUR pogojenih z realizacijo prihodkov za leto 

2019. V ta znesek so vključeni nakupi zemljišč in tudi vse menjave zemljišč.  

Sredstva za nakupe zemljišč so zajeta v Načrtu razvojnih programov 2019-2021 in v predlogu letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoţenja občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019, ki je sestavni del proračuna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- NRP št. OB124-07-0009 Nakupi zemljišč 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na sprejetih in potrjenih NRP-jih in Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja 

občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019. 

 

19 - IZOBRAŢEVANJE 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069003 - Štipendije 

19030 - štipendijska dbo 
Vrednost: 1.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odbor za gospodarstvo je na 2. redni seji 5. 10. 2015 podprl predlog Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) za 

vključitev Občine Šmarje pri Jelšah v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije 2015/2016. V letih 2016, 2017 

in 2018 teh sredstev preko RASR še ni bilo na voljo, zato štipendiranje ni steklo. Z vsakim novim 

šolskim/študijskim letom se vključi v soštipendiranje kadrovskih štipendij vse več občin Savinjske regije. Polovica 

sredstev za štipendije je zagotovljena iz javnih sredstev (sredstva Evropskega socialnega sklada in drţavna 

sredstva), polovico prispevajo delodajalci, občine pristopnice pa v 25 % krijejo obveznost delodajalca. V ta namen 

je Občina Šmarje pri Jelšah z RASR podpisala pismo o nameri za vključitev v projekt. V letu 2019 je občina 

pripravljena sofinancirati 1 kadrovsko štipendijo za dijaka in 1 kadrovsko štipendijo za študenta, pri čemer mora biti 

delodajalec iz naše občine. Za ta namen smo v proračunu zagotovili enaka sredstva kot v preteklem letu, in sicer v 

višini 1.590 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

20015 - subvencioniranje najemnin 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke subvencioniramo stroške za pokrivanje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki ne 

zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Stanovanjska zakonodaja nalaga občinam tudi subvencioniranje trţnih 

najemnin določenim najemnikom trţnih stanovanj. Postopek v zvezi z dodeljevanjem subvencioniranih najemnin je 

do leta 2011 vodila občina, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je od 1. 1. 2012 ta pristojnost 

prenesena na center za socialno delo. Ta odobrava subvencije najemnin glede na socialno stanje prosilcev neodvisno 

in brez povezave z našo sluţbo, kar pomeni, da na to ne moremo vplivati. Na podlagi dosedanje realizacije 

ocenjujemo, da bomo v letu 2019 subvencionirali najemnino cca. 40  upravičencem. Za ta namen zagotavljamo 

sredstva v višini 45.000 EUR . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi lanske realizacije. 

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za druţbene 

dejavnosti 

Vrednost: 4.187.546 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

060073 - plače delavcev javnih del v športu 
Vrednost: 37.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki planiramo sredstva za plače in prispevke ter regres in povračilo stroškov za izvedbo 

programov javnih del na področju športa. Na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje smo prijavili program: 

Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov. Prijavili smo potrebo 

za 3 javna dela (dva z II., od tega eden invalid, in eno s IV. ravnijo izobrazbe). Zaposleni bodo, tako kot ţe več let 

doslej, opravljali naloge pri urejanju in vzdrţevanju športnega parka in garderobnega objekta, naloge pri upravljanju 

in vzdrţevanju športne dvorane, atletske steze in pomoţnega nogometnega igrišča pri OŠ Šmarje pri Jelšah (v 

popoldanskem času) ter vršili nadzor pri uporabi telovadnice pri POŠ Šentvid (v popoldanskem času). Javni 

delavci bodo zaposleni pri naročniku in izvajalcu javnih del Občini Šmarje pri Jelšah predvidoma za poln delovni 
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čas, mentorstvo zanje pa zagotavlja zavod TŠM Šmarje pri Jelšah. Občina ţe od leta 2002 bolj ali manj 

uspešno kandidira na javnem razpisu javnih del za področje športa. Ker smo v celoti uspeli na javnem povabilu za 

javna dela za področje športa za leto 2019, bomo od skupno predvidenih 37.620 EUR stroškov, kolikor jih 

planiramo za plače in ostale stroške delavcev v javnih delih, iz občinskega proračuna prispevali 35 % za plače in 

prispevke ter regresa za letni dopust (v primeru zaposlitve invalida na redni program javnega bo še 30 % sredstev, ki 

jih sicer prispeva občina, kril ZRSZ). Razliko v višini 65 % (za zaposlitev invalida celo 95 %) plač in prispevkov, v 

celoti potne stroške in regres za prehrano, pa bomo pridobili od Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Za 3 zaposlene 

bo tako občina prispevala pribliţno 10.000 EUR lastnih sredstev.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni višine porabe sredstev v preteklem letu, glede na veljavno zakonodajo na 

področju plač in glede na pričakovane pogoje financiranja javnih del. 

0600943 - materialni stroški JD v športu 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za kritje materialnih stroškov izvajanja programa javnih del na področju športa. 

Delavcem zagotavljamo delovno obleko in obutev, del sredstev porabimo tudi za izobraţevanje delavcev in za 

zavarovanje odgovornosti. Za omenjene izdatke predvidevamo stroške v višini 1.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druga projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe pravic v preteklem letu. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

170040 - stroški programa LAS 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) je bila ustanovljena na podlagi sklepa Občinskega 

sveta 18. 7. 2005 kot posvetovalno telo ţupana in občinskega sveta za področje preprečevanja zasvojenosti. Sedem 

članov skupine LAS je na podlagi omenjenega sklepa imenoval ţupan. Člani skupine so predstavniki institucij: 

zdravstvenega doma, osnovne šole, centra za socialno delo, knjiţnice, policije in mladih. Osnovni namen LAS-a je 

izvajanje preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanje prebivalcev o oblikah 

zasvojenosti in škodljivosti uţivanja prepovedanih drog. 

Za leto 2019 je LAS predloţila delovni in finančni program v višini 3.000 EUR. Sredstva namenjajo za predavanja 

za starše (Klub za starše), zgibanke, izobraţevanja za člane LAS, za projekte v okviru naravoslovnega ("Kako 

odvisnosti reči NE") in tehničnega dne na šoli ter izvedbo akcije "N"kol pijan ne sedem za volan". 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča predstavlja vsakoletni delovni in finančni načrt LAS. 

170041 - sofinanc.letovanja zdravstveno ogroţenih otrok 
Vrednost: 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rdeči kriţ Slovenije - Območno zdruţenje Šmarje pri Jelšah organizira letovanje zdravstveno ogroţenih otrok iz 

vseh občin UE Šmarje pri Jelšah. Letovanje otrok, ki jih  predlagajo osebni zdravniki oz. pediatri, v glavnem 

financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije preko razpisa. Leta 2018 so organizirali 10-dnevno letovanje 

v Mladinskem letovišču in zdravilišču na Debelem rtiču. Letovanja se je udeleţilo skupaj 70 otrok in mladostnikov 

(starih od 5 do 19 let), od tega 18 iz občine Šmarje pri Jelšah. OZRK pridobi večino sredstev na razpisu Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje, ki je leta 2018 letovanje financiral v višini 260 EUR na otroka. Starši so 

prispevali 60 EUR na otroka, občina pa 44 EUR na otroka. Za leto 2019 predlagamo enako obliko sofinanciranja. V 

proračunu za zdravstveno letovanje namenjamo 1.200 EUR, kar pomeni, da bi ob predpostavki sofinanciranja 50 

EUR na otroka, znesek zadostoval za letovanje 24 otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Sredstva smo planirali na podlagi lanske realizacije in predloga OZRK za naslednje letovanje. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17006 - deţurne sluţbe na področju zdravstvenega varstva 
Vrednost: 39.697 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZD) ţe vrsto let organizira in izvaja deţurno sluţbo za 

območje 6 občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno varstvo RS zagotavlja sredstva le za eno deţurno ekipo na 

centralnem deţurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Decembra 2008 (junija 2009 je bila uvedena še dodatna nadgradnja 

sistema) je ZD na zahtevo občin uvedel nov model izvajanja deţurne sluţbe (v nadaljevanju: DS), ki zagotavlja 

spoštovanje Pravilnika o sluţbi nujne medicinske pomoči in hkrati zagotavlja določeno obliko nadstandarda, ki ga 

financirajo vse občine ustanoviteljice. Nadstandard  je zagotovljen v obliki dodatnih deţurnih ambulant v ZP 

Rogaška Slatina ter na Kozjanskem. Tak nadstandard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, ki v času DS dela 

na centralnem deţurnem mestu in ni samo aktivna v vlogi sestre v pripravljenosti, kot je to določeno s pravilnikom. 

Nadstandardno deţurno sluţbo v obliki dveh dodatnih deţurnih ambulant in delo medicinske sestre na centralnem 

deţurnem mestu v skladu z dogovorom financirajo občine ustanoviteljice. Po oceni ZD bodo morale občine 

ustanoviteljice za tako organizirano nadstandardno deţurno sluţbo v letu 2019 zagotoviti skupno 124.300 EUR, od 

tega bo morala Občina Šmarje pri Jelšah prispevati predvidoma 39.697 EUR (glede na realizacijo).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Predlog temelji na izračunih potrebnih sredstev ZD Šmarje pri Jelšah. 

17007 - prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe 
Vrednost: 105.000 € 



 

Stran 58 od 130 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 30. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) so upravičeni do kritja prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje drţavljani Republike Slovenije, če so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. 

če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči (pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne 

socialne pomoči ne upoštevajo) in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega 

naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Pristojni center za socialno delo v obvezno 

zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi upravičenca na podlagi zakona oz. na podlagi izdane odločbe, 

prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča. Prispevek za posameznega 

zavarovanca za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša trenutno 32,43 EUR mesečno. Načrtujemo, da se bo znesek 

s 1. 1. 2019 nekoliko povišal (predvidoma na 33,53 EUR). Pri izračunu višine prispevka za določeno leto se namreč 

upošteva 2 % povprečne bruto plače v Sloveniji za oktober preteklega leta. Predvidevamo, da bo število 

zavarovancev v letu 2019 zaradi ugodne gospodarske situacije v drţavi v povprečju ostalo pribliţno na enaki ravni 

kot v letu 2018. Planirani znesek v višini 105.000 EUR bo zadoščal za plačilo povprečno 260 zavarovancev 

mesečno (ob upoštevanem povišanju prispevka). Na postavki planiramo 2.520 EUR (oz. 2,34 %) manj kot v letu 

2018. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podatkih o gibanju števila upravičencev v preteklosti in predvideni višini prispevka. 

 

17079002 - Mrliško ogledna sluţba 

17008 - mrliško ogledna sluţba 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolţnost 

financiranja izvajanja mrliško-pregledne sluţbe. Poleg storitev mrliških ogledov, ki jih izvajajo predvsem zdravniki 

zdravstvenih domov, plačujemo tudi storitve, ko zdravnik ne more ugotoviti razloga smrti, zato odredi obdukcijo 

pokojnika. Na obseg mrliških ogledov, obdukcij in prevozov na obdukcije nimamo nobenega vpliva, saj jih odrejajo 

zdravniki glede na vzroke smrti. V zadnjih letih se povečuje predvsem število mrliških ogledov. Tudi na višino 

stroškov ne moremo vplivati, saj so cene določene. Za mrliško pregledno sluţbo planiramo sredstva v skupni višini 

11.000 EUR (enaka sredstva kot v letu 2018).   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

18002 - obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov 
Vrednost: 80.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke za leto 2019 planiramo sredstva v višini 80.000 EUR za nadaljevanje 

sofinanciranja obseţne obnove ţupnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah, ki je bila zelo 

slabem stanju. Dela se bodo izvajala predvidoma v letih 2017, 2018 in 2019. V letu 2017 in 2018 so se izvajala 

predvsem rušitvena dela, sanacija vlage v zidovih, izvedba novih zunanjih drenaţ, rekonstrukcija glavne vhodne 

stene cerkve, urejanje ogrevanja, elektrifikacija in zamenjava oken. V letu 2019 se bodo izvajala predvsem naslednja 

dela: obdelava in montaţa kamna, izdelava vhodnega portala na (novem) prizidku cerkve, restavracija oltarjev in 

kipov ter izdelava in montaţa opreme in pohištva. Celotna obnova cerkve bo znašala krepko preko 500.000 EUR 

(kolikor je znašala prva ocena investicije). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0011 Obnova kulturnih spomenikov  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Predlogi pravic porabe temeljijo na planiranih sredstvih, potrebnih za obnove oz. investicijsko vzdrţevanje 

zaščitenih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

18004 - Dejavnost muzeja 
Vrednost: 51.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po končani ureditvi Muzeja baroka in s sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ 

Knjiţnica Šmarje pri Jelšah v letu 2015 je Knjiţnica pridobila še novo organizacijsko enoto: Muzej baroka Šmarje 

pri Jelšah. 

Na tej postavki planiramo sredstva za delovanje Muzeja baroka v skupni višini 51.102 EUR. (oz. 16,3 % več od 

plana za leto 2018). Za pokrivanje plače in dodatke ter plačilo prispevkov zaposlene v Muzeju baroka planiramo 

sredstva v višini 36.431 EUR (oz. 13 % več od plana za leto 2018), ki opravlja, poleg nalog organizatorja dogodkov 

in vodenja muzeja, tudi delo turistično informacijskega centra.  

Za pokrivanje tekočih odhodkov povezanih z delovanjem muzeja (elektrika, komunalne storitve, varovanje, 

vzdrţevanje, zavarovanje in drugo) planiramo sredstva v višini 14.671 EUR (oz. 27 % več od plana za leto 2018). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

18013 - dejavnost knjiţnice 
Vrednost: 266.428 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjiţnica Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena za izvajanje knjiţnične dejavnosti za območje občine Šmarje pri 

Jelšah, na podlagi sklenjenih pogodb pa opravlja knjiţnično dejavnost še za območja občine Podčetrtek, Kozje in 

Bistrica ob Sotli. Knjiţnica v skladu z odlokom izvaja še dejavnost organizacije kulturnih prireditev in abonmaja ter 

upravlja s celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. S spremembo odloka v letu 2015 je Knjiţnica 

pridobila še dve organizacijski enoti: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah in TIC. Z ustanovitvijo Javnega zavoda za 
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turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah so se prenesle pristojnosti na področju turizma (razen TIC-a) iz knjiţnice 

na novi zavod. 

Financiranje knjiţnic določa 51. člen Zakona o knjiţničarstvu. Dejavnost knjiţnic se financira iz javnih sredstev, 

plačil uporabnikov storitev, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov. Sredstva, ki jih planiramo v okviru 

te postavke, so namenjena za stroške plač, prispevke in druge izdatke delodajalca (regres, jubilejne nagrade, 

prehrano, prevoz ...) in materialne stroške za delo za 8,31 zaposlenega v Knjiţnici za izvajanje knjiţnične in 

kulturne dejavnosti knjiţnice in Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah (od skupno 12,625 zaposlenih), ki so zaposleni v 

skladu s potrjeno sistemizacijo in kadrovskim načrtom zavoda. Za leto 2019 planiramo sredstva za dejavnost 

Knjiţnice v višini 266.428 EUR oz. 5,4 % več kot preteklo leto, predvsem zaradi sprejetega dogovora o plačah in 

drugih stroških dela v javnem sektorju (napredovanja, regres,odpravnina, delovna uspešnost, dodatki) in aneksa h 

kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti. 

Sredstva za delovanje knjiţnice zagotavljamo na podlagi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega v 

skladu s 36. členom Zakona o knjiţničarstvu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

 

18014 - nakup knjig za splošne knjiţnice 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup knjiţničnega gradiva je določen s standardi za splošne knjiţnice in Zakonom o knjiţničarstvu (minimalni 

standard nakupa knjig je 250 knjiţnih enot in 25 izvodov neknjiţnega gradiva na 1000 prebivalcev). Lokalna 

skupnost naj bi prispevala minimalno 50 % sredstev za nakup knjiţničnega gradiva, kar je eden izmed osnovnih 

pogojev za pridobitev drţavnih nepovratnih sredstev za nakup knjiţnega gradiva. Ţal pa Ministrstvo za kulturo 

zadnja leta ne zagotavlja ustreznega prispevka drţave. Knjiţnica je tako v letu 2018 opravila nakup knjig v 

višini 70.770 EUR, od tega so občine prispevale 48.300 EUR (od tega Občina Šmarje pri Jelšah 26.000 EUR), 

Ministrstvo za kulturo 19.275 EUR, iz lastnih sredstev pa je knjiţnica zagotovila še 3.195 EUR. Znesek v višini 

26.000 EUR, ki ga planiramo za nakup knjig za leto 2019, ostaja enak kot v preteklih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

180200 - sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah (JSKD OI Šmarje) deluje za območja 

občin Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Njegova glavna naloga je izvedba skupnega 

programa (nacionalni kulturni program). Sklad letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s 

področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na osnovi javnega razpisa JSKD RS, sklepa z izvajalci pogodbe 

o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi 

kulturnih prireditev. Med prioritetnimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraţevanje na področju ljubiteljske 

kulture.  

Vrednost izvedbe celotnega programa za leto 2019 je 19.500 EUR, od tega naj bi JSKD RS prispeval 4.500 EUR, 

razliko v višini 15.000 EUR pa lokalne skupnosti, od tega Občina Šmarje pri Jelšah 7.500 EUR, kar je enako kot v 

letu 2018. Sredstva, ki jih JSKD pridobiva od občin, sluţijo zgolj za pokrivanje skupnega programa. Vse ostale 

stroške (materialni stroški, stroški dela vodje izpostave ter druge stroške) pokriva JSKD v Ljubljani. JSKD OI 
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Šmarje pri Jelšah poroča o realizaciji skupnega programa oz. aktivnostih, ki so bile realizirane v lokalnih skupnosti, 

takoj po končanem koledarskem letu za preteklo leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na  projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JSKD OI Šmarje pri Jelšah. 

180201 - sofinanc.gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev 
Vrednost: 19.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo sredstva za sofinanciranje abonmaja v višini 7.800 EUR in za sofinanciranje drugih kulturnih 

prireditev v višini 11.800 EUR, enako kot preteklo leto. Abonma ţe več let uspešno organizira in izvaja Knjiţnica 

Šmarje. Abonma ima ţe kar 37-letno tradicijo (od leta 1981), je prepoznaven v širši regiji in zato tudi zelo dobro 

obiskan. Po podatkih knjiţnice je strošek gledališkega abonmaja planiran v višini 34.000 EUR, od tega za plačilo 

gledaliških predstav 29.000 EUR ter 5.000 EUR za ostale stroške, ki  nastajajo v zvezi z organizacijo priprave 

(oglaševanje, stroški materiala in pogostitev ...). Stroške abonmaja naj bi pokrili iz sredstev vstopnin (abonenti in 

izven) v višini 25.500 EUR, občina Šmarje pri Jelšah bo prispevala 7.800 EUR, Občina Podčetrtek naj bi prispevala 

650 EUR. Za sezono 2018/2019 je v abonma vključenih 322 abonentov (lani 321), od tega jih je iz naše občine 181 

(lani 183) oz. 57 %, iz drugih občin pa 141. Abonenti prihajajo iz občin Rogaška Slatina (13), Podčetrtek (15), 

Bistrica ob Sotli (4), Kozje (10), Šentjur (81), Vojnik (5), Celje (7), Štore (6). Cena abonmaja znaša za sezono 80 

EUR, za dijake in študente 65 EUR (od letos je nekoliko višja cena zaradi višjih cen predstav gledališč). 

Sredstva za organizacijo kulturnih prireditev so namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih v okviru svojega 

delovnega načrta izvaja Knjiţnica (literarni večeri, psihološki večeri, pravljično-pripovedni večeri za odrasle, 

kulturne prireditve ob praznikih in pomembnih dnevih, otroške matineje, potopisna predavanja, razstave, ... in 

številne druge prireditve). Vseh prireditev in dogodkov v knjiţnici, kulturnem domu in muzeju baroka je okoli 700 

na leto. Večino stroškov Knjiţnica pokriva s prihodki od vstopnin, del pa je financiran iz proračuna občine, za kar 

planiramo 11.800 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

18023 - programi kulturnih društev 
Vrednost: 38.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje kulturnih društev v proračunu planiramo enako višino sredstev kot v letu 2018, to je 38.500 EUR. Od 

tega predlagamo 32.100 EUR za sofinanciranje programov društev, 3.800 EUR za izvedbo projektov in 2.600 EUR 

za nakup opreme za delo društev. Na podlagi javnega razpisa smo v letu 2018 sofinancirali programe 13 kulturnih 

društev, ki delujejo na območju občine Šmarje pri Jelšah. V kulturna društva je včlanjenih več kot 500 aktivnih 

članov. Sredstva bomo tudi v letu 2019 razdelili na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 

programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS št. 05/2010). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 
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18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18027 - Izdajanje občinskega glasila 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 so načrtovane 4 izdaje občinskega glasila Šmarske novice. Glasilo bodo prejela vsa gospodinjstva v 

občini brezplačno, naklada je 3.600 izvodov po izdaji. Načrtovan znesek je transfer javnemu zavodu za turizem, 

šport in mladino Šmarje pri Jelšah, ki izdaja občinsko glasilo, in vključuje predvidene stroške oblikovanja, tiskanja 

in distribucije glasila. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Načrtovan znesek temelji na oceni porabe v preteklem letu ter izračunih stroškov oblikovanja, tiskanja in 

distribucije, ki so predvideni za samostojno izdajanje občinskega glasila.  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18029 - upravljanje in tekoče vzdrţevanje kult.objektov 
Vrednost: 14.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo 14.200 EUR za upravljanje in vzdrţevanje Kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah. Sredstva so 

planirana v enaki višini kot v letu 2018 in se bodo nakazala upravljalcu kulturnega doma, Knjiţnici Šmarje pri 

Jelšah. Občina za upravljanje prispeva le deleţ sredstev, ostalo pa Knjiţnica zbere od ostalih uporabnikov 

kulturnega doma. Gre za stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, zavarovalne premije, tekočega 

vzdrţevanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja in drugo. Višino in način potrebnih 

sredstev je razviden iz vsakoletnega finančnega plana knjiţnice, ki ga je ta dolţna predloţiti ustanovitelju v pregled 

in si nanj pridobiti soglasje. Porabo sredstev Knjiţnica prikaţe v vsakoletnem letnem poročilu ob koncu leta.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

18030 - Inv. in inv. vzdrţ. Muzej baroka - AM 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 planiramo 2.000 EUR (enak znesek kot v letu 2018) za nadomeščanje stroškov amortizacije, ki jih 

obračunava Knjiţnica za Muzej baroka. Knjiţnica bo porabila sredstva predvidoma za nabavo računalnika in nekaj 

pohištvene opreme.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-17-0004 Stroški amortizacije - muzej 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi plana in potreb Knjiţnice za Muzej baroka in moţnosti za zagotovitev 

sredstev v okviru proračuna. 

18032 - investicije in investic.vzdrţevanje kulturnega doma Šmarje-AM 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 10.000 EUR (enak znesek kot v letu 2018) namenjamo za nadomeščanje stroškov amortizacije, ki 

jih obračunava Knjiţnica. Sredstva bodo porabljena v skladu z načrtom nabave osnovnih sredstev in opreme, 

predvsem za nakup računalnikov in računalniške opreme, termalnega tiskalnika, projektorja, dveh motoriziranih 

svetilk Moovinghead ter za drugo posodobitev opreme kulturnega doma.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0013 Kulturni dom Šmarje-AM 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi ocene potreb Knjiţnice Šmarje pri Jelšah in moţnosti za zagotovitev sredstev v okviru 

proračuna. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18043 - promocijske športne prireditve(mnoţične) 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancirali bomo materialne stroške organiziranih športnih prireditev (organiziranih športnih srečanj in tekmovanj 

na podlagi 72. člena Zakona o športu): drţavne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen 

pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo 

gospodarstvo. Na postavki predlagamo sredstva v višini 8.000 EUR (povečanje za 500 EUR v primerjavi z 

veljavnim planom za leto 2018), ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V letu 2018 smo na javnem 

razpisu podprli sofinanciranje kar 43 mnoţičnih športno-rekreativnih prireditev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

18044 - strokovno izobraţevanje v športu 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu. 

Sredstva v višini 1.400 EUR (v enaki višini kot v letu 2018) bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. V letu 2018 

smo na podlagi javnega razpisa podprli 4 programe strokovnega izobraţevanja oz. usposabljanja v športu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

18045 - šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti bomo 

sofinancirali programe interesne športne vzgoje predšolskih otrok. Na podlagi javnega razpisa bomo razdelili 1.100 

EUR (v enaki višini kot v letu 2018). V letu 2018 smo na podlagi javnega razpisa podprli en program interesne 

športne vzgoje predšolskih otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

18046 - šport v vrtcih in šolah-šolska mladina 
Vrednost: 8.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki obiskujejo OŠ), ki 

so prostovoljno vključeni v športne programe. Sofinancirali bomo programe interesne športne vzgoje šoloobveznih 

otrok, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancirali bomo tudi organizacijo, izvedbo in 

udeleţbo na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in drţavni ravni. Za športno vzgojo 

šoloobveznih otrok bomo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v višini 8.900 EUR (v enaki višini kot v letu 

2018). V letu 2018 smo na podlagi javnega razpisa podprli en program interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

18047 - šport v društvih-kakovostni šport 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V programe športne vzgoje otrok in športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni šport se vključujejo otroci in 

mladi, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Občina 

Šmarje pri Jelšah sofinancira programe, usmerjene v kakovostni šport, za naslednje skupine otrok in mladine: 

cicibani, cicibanke, mlajši dečki in mlajše deklice, starejši dečki in starejše deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in 

mladinke. Za članske ekipe kakovostnega športa občina zagotavlja samo brezplačno uporabo športnega objekta (na 

podlagi 71. člena Zakona o športu), programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport, 

pa občina sofinancira strokovni kader in materialne stroške v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju športa v 

Občini Šmarje pri Jelšah ter zagotavlja brezplačno uporabo športnega objekta na podlagi 71. člena Zakona o športu. 

Sredstva v višini 50.000 EUR (v ta znesek niso več vključena sredstva za sofinanciranje uporabe športne 

dvorane) bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. V letu 2018 smo na podlagi javnega razpisa podprli tri 

programe kakovostnega športa. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi pravic iz preteklega leta. 

18049 - šport v društvih-rekreacija 
Vrednost: 21.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društva, ki organizirajo programe športne rekreacije, bodo pridobila sredstva za svoje redno delovanje na podlagi 

finančno ovrednotenih programov dela, s katerimi se bodo prijavili na javni razpis. Za rekreacijo v športnih društvih 

bomo razdelili sredstva v višini 21.400 EUR (v ta znesek so vključena sredstva za sofinanciranje uporabe športne 

dvorane v višini 5.100 EUR), tj. v enaki višini kot v letu 2018, ko smo na podlagi javnega razpisa podprli 15 

programov rekreacije v športnih društvih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

180522 - upravljanje športnih dvoran 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OŠ Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Občino in z Zavodom TŠM Šmarje pri Jelšah upravlja športno dvorano pri OŠ 

Šmarje pri Jelšah ter telovadnici pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in POŠ Sveti Štefan. V dopoldanskem času 

uporabljajo športno dvorano in telovadnici učenci OŠ Šmarje pri Jelšah in obeh podruţnic (na obeh podruţnicah 

občasno tudi otroci tamkajšnjega vrtca), v popoldanskem času (od 15. ure) pa prostore uporabljajo športna društva in 

drugi uporabniki. Od15. do 18. ure popoldan uporabljajo športno dvorano in telovadnico pri POŠ Šentvid pri 

Grobelnem predvsem mladi košarkarji in nogometaši za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni šport. Športna dvorana v Šmarju pri Jelšah je ob vikendih v uporabi tudi za razne tekme in turnirje.  

Pomoč pri upravljanju športnih dvoran v popoldanskem času bomo zaradi obilice delovnih ur še vedno zagotavljali 

tudi s pomočjo javnih del.  

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 10.000 EUR (v enaki višini kot preteklo leto), ki so namenjena OŠ 

Šmarje pri Jelšah za plačilo stroškov ogrevanja, vode, elektrike, čiščenja vzdrţevanja, popravil in drugih stroškov, ki 

nastajajo v zvezi z upravljanjem in vzdrţevanjem športnih dvoran v času, ko sta športna dvorana v Šmarju pri Jelšah 

in telovadnica pri POŠ Šentvid pri Grobelnem namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

šport in kakovostnemu športu. Ob koncu leta šola pripravi poročilo o prihodkih in odhodkih športnih dvoran, zavod 

TŠM pa poročilo o zasedenosti. Rekreativna društva in vsi ostali uporabniki uporabljajo športno dvorano in 

telovadnici v skladu s ceniki uporabe dvoran. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

180542 - investicije v športne objekte in površine 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko planiramo sredstva v višini 55.650 EUR za obnovo večnamenske športne površine pri POŠ Zibika, 

saj je obstoječa asfaltna površina v zelo slabem stanju zaradi neustrezno utrjene podlage. Predvidena obnova igrišča 

v Zibiki zajema obnovo površine za mali nogomet oz. rokomet (igrišče dimenzije cca 40 x 20 m) in večnamenske 

asfaltirane površine (igrišče za ulično košarko in druge športne vsebine, dimenzije cca 17 x 6 m). Obstoječe igrišče 

ima sicer ustrezno športno opremo (nogometni gol in koš) ter ustrezno zaščito - ograjo. Skupna površina predmetne 
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investicije zajema 1.000 m2 površine, na kateri bi pridobili skupno 1.000 m2 obnovljenih športnih površin. Projekt 

smo prijavili tudi na javni razpis Fundacije za šport in pričakujemo sofinanciranje investicije v višini 50 % 

upravičenih stroškov investicije. 

V letu 2019 nameravamo del sredstev (cca 5.000 EUR) nameniti tudi za postavitev panelne ograje z vrati okoli 

otroških igral v sklopu večnamenske športne površine Tinsko. Del sredstev (cca 4.350 EUR) ţelimo nameniti za 

sofinanciranje dokupa mivke na obstoječih igriščih za odbojko na mivki na Sladki Gori in v Mestinju, ki ju urejajo 

člani tamkajšnjih športnih društev in za morebitna nujna investicijsko vzdrţevalna dela na drugih športnih 

površinah, ki so v lasti občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0016 Investicije in inv. transferi v ostale šport. obj. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na zbranih idejnih zasnovah oz. predračunih za investicije. 

 

180545 - Kopališče Šmarje 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je izgradnja manjšega bazenskega kopališča (klasično oz. konvencionalno kopališče) s 

spremljevalnim servisnim objektom in dodatnimi površinami za odbojko na mivki (dva igrišča). V spremljevalnem 

objektu so predvideni servisni prostori za kopalce (garderobe, sanitarije in tuši), recepcija ob vhodu, prostor za prvo 

pomoč, prostor za bazensko tehniko in gostinski lokal (bar okrepčevalnica). 

Predvidena bazenska ploščad je pravokotne oblike, znotraj katere se nahajata večji plavalni bazen (velikosti 409 

m2), manjši otroški bazen (velikosti 94,5 m2) in območje z igrali za otroke. Na bazenski ploščadi bo okrog bazenov 

zagotovljena osnovna površina za razmestitev leţalnikov in senčnikov, ob ploščadi pa še zelene površine za leţanje. 

V letu 2019 nameravamo pridobiti gradbeno dovoljenje in v celoti dokončati projektno dokumentacijo (PZI), za kar 

bo predvidoma potrebnih še cca 8.000 EUR. Potrebno je namreč pridobiti še projekt za izvedbo (PZI) za brv čez 

Dvorski potok in PZI za igrišče (dve polji) za odbojko na mivki. Glede na zadnjo oceno višine investicije s strani 

projektanta v znesku 1,8 mio EUR (ob upoštevanju predvidenih višjih cen gradnje, ogrevanja vode obeh bazenov, 

tople sanitarne vode, bazenske školjke obloţene s ploščicami, izgradnjo tobogana) bo potrebno z izgradnjo kopališča 

počakati do takrat, ko bo mogoče za investicijo pridobiti Evropska sredstva oz. kakšne druge finančne vire. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-17-0008 Kopališče Šmarje pri Jelšah 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišča temeljijo na projektni dokumentaciji in finančni oceni za izvedbo investicije. 

 

18059002 - Programi za mladino 

18056 - sofinanciranje dejav.društev-mladinski programi 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 10.000 EUR (za 1.000 EUR več kot preteklo leto, ker pričakujemo več 

prijaviteljev kot prejšnja leta) za sofinanciranje programov društev in klubov na področju dela z mladimi. Sredstva 

razdelimo vsako leto na javnem razpisu na podlagi meril Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in 

projektov v Občini Šmarje pri Jelšah. V letu 2018 smo sofinancirali programe treh izvajalcev programov. Programe 

za mlade izvajajo sicer tudi druga društva (športna, kulturna), ki pa se s svojimi programi prijavljajo na razpise na 

področju športa, kulture ...  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

19 - IZOBRAŢEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

1900100 - sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje 
Vrednost: 1.470.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je ustanovitelj javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. Naloga in cilj občine je, da zagotovi varstvo 

in vzgojo predšolskih otrok staršem, ki to ţelijo. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz sredstev ustanovitelja 

(občine), plačil staršev, drţavnih sredstev ter donacij in drugih virov. Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo 

sredstva v višini razlike med ceno programov in plačil staršev za vse otroke, ki imajo stalno bivališče v občini 

Šmarje pri Jelšah (oz. ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev). 

Cene programov so bile po uveljavitvi Zakona o uravnoteţenju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12) dvakrat zniţane 

zaradi zniţanja stroškov dela. Prvo zniţanje je bilo izvedeno s 1. 8. 2012 za povprečno 5,6 %, drugo pa s 1. 8. 2013 

za poprečno 2,8 %, torej skupno za okoli 9 %. S 1. 2. 2016 so se cene povečale za povprečno 3,3 %, s 1. 2. 2017 še 

za povprečno 2,2% in nato še od 1. 1. 2018 za povprečno 4,2 %, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih in drugih 

sprememb na podlagi sprejetega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v Republiki 

Sloveniji. Tako so trenutno v veljavi naslednje cene za celodnevne programe: za otroke 1 do 3 let 453,00 EUR, za 

otroke od 3 do 6 let 338,00 EUR, za kombinirane oddelke (otroci od 1-6 let) in oddelke, v katerih so vključeni otroci 

od 3. do 4. leta, pa 373 EUR.  

Vrtec je pripravil nov osnutek ekonomske cene, ki bi pomenil dvig cene za povprečno 9,65 %, predvsem zaradi 

napredovanj zaposlenih in drugih sprememb v skladu s sprejetim dogovorom o plačah in drugih stroških dela v 

javnem sektorju (napredovanja, regres, odpravnina, delovna uspešnost, dodatki) in aneksom h kolektivni pogodbi za 

dejavnost vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji. Od 1. 2. 2019 naj bi bile tako v veljavi naslednje cene za 

celodnevne programe: za otroke 1 do 3 let 494,00 EUR (+ 9,0 %), za otroke od 3 do 6 let 369,00 EUR (+ 9,2 %), za 

kombinirane oddelke (otroci od 1-6 let) in oddelke, v katerih so vključeni otroci od 3. do 4. leta, pa 411 EUR (+ 10,2 

%).  

Občina k cenam prispeva povprečno 74 % cene, starši 22 %, preostale 4 % pa ministrstvo. V programe otroškega 

vrtca je v šolskem letu 2018/19 po podatkih za december vključenih skupno 437 otrok (20 otrok manj kot v enakem 

obdobju preteklega šolskega leta), od tega iz občine Šmarje pri Jelšah 406 otrok (30 otrok manj kot lani), iz drugih 

občin pa 31 otrok, kar je 10 otrok več kot lani. Oblikovanih je 23 oddelkov (dva oddelek manj kot v šolskem letu 

2017/18 in tri oddelke manj kot v šolskem letu 2016/17) s skupno zmogljivostjo 437 otrok, od tega 10 oddelkov 

v centralnem vrtcu Sonček, 5 v enoti Livada, po dva oddelka na POŠ Šentvid pri Grobelnem ter Sveti Štefan in po 1 

oddelek na POŠ Zibika, Kristan Vrh, Sladka Gora in Mestinje. Za izvajanje programa je v vrtcu Šmarje pri Jelšah 

zaposlenih 79,02 delavca (v preteklem šolskem letu 81,21), od tega 0,5 spremljevalke gibalno oviranega otroka in 

še 2 spremljevalca gibalno oviranih otrok, ki se pokrivajo s pomočjo študentskega dela (v vrtcu je 

sicer  sistemizirano skupno 79,59 delovnega mesta). V vrtec so bili na začetku šolskega leta sprejeti vsi vpisani 

otroci. Vrtec je do konca leta prejel še vloge za vpis otrok med šolskim letom, zato so s 1. 1. 2019 odprli še 24. 

oddelek vrtca (nov oddelek na Livadi) in bodo do konca januarja zapolnili še ta oddelek (zdaj znaša zmogljivost 451 

otrok oz. 450 zaradi zniţanega normativa zaradi otroka s posebnimi potrebami). V vrtcu nameravajo spomladi 

odpreti še 25. oddelek (če bodo prejeli dovolj vlog za vpis otrok med šolskim letom).    

Na postavki planiramo, ob upoštevanju predvidenega dviga ekonomske cene v vrtcu ter na drugi strani zmanjšanega 

števila vpisanih otrok, 1.470.000 EUR sredstev, kar je 1,4 % oz. 20.000 EUR več, kot smo planirali v letu 

2018. Občina v okviru te postavke financira tudi poletne izpise otrok (za največ dva meseca), zdravstvene 

rezervacije otrok (za neprekinjeno odsotnost otrok več kot en mesec) v skladu s sprejetim sklepom občinskega 

sveta in izpise otrok poleti pred vpisom v šolo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračun predloga temelji na pravicah porabe iz preteklega leta, ekonomske cene in števila vpisanih otrok v programe 

predšolske vzgoje. 

1900103 - dodatna pomoč otrokom s poseb.potrebami v vrtcih 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (11. člen), nalagata 

občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v 

pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo, OE Celje. V 

odločbah se določijo pravice otrok, ki zahtevajo precejšnja dodatna finančna sredstva, ki jih mora zagotavljati 

lokalna skupnost. To so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, stroški za 

pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Število otrok s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v programe predšolske vzgoje, v zadnjih letih narašča. V šolskem letu 2018/19 je v vrtec 

Šmarje trenutno vključenih 13 otrok (lani 8) s posebnimi potrebami z izdanimi odločbami o usmeritvah, za dva 

otroka pa so še vloţeni zahtevki staršev za usmerjanje. Z odločbami je otrokom dodeljenih trenutno skupno 35 ur 

(lani 24 ur) dodatne strokovne pomoči na teden, od tega 14 ur specialnega pedagoga (lani 9), 8 ur 

logopedskega dela (lani 6 ur) in 13 ur svetovalne storitve (lani 9 ur) ter 2 začasna spremljevalca (lani 2) in en 

stalni (lani 0) otrok s posebnimi potrebami. Za primerjavo so bili leta 2010 v vrtec vključeni 3 otroci s posebnimi 

potrebami, ki so imeli 10 dodatnih ur strokovne pomoči, za stroške dodatne pomoči pa smo takrat namenili 1.200 

EUR. Zaradi tega so za pokrivanje stroškov za dodatno strokovno pomoč potrebna bistveno višja sredstva kot v 

preteklosti. 

Zaradi pravic, ki jih imajo otroci iz pogodb o usmeritvah, planiramo sredstva v skupni višini 30.000 EUR (enako 

kot v letu 2018) za plačilo 0,5 specialnega pedagoga, 0,50 spremljevalca gibalno oviranega otroka 

(zaposlitev) in plačilo 1 začasnega in 1 stalnega spremljevalca otrok s posebnimi potrebami preko 

študentskega dela. Sredstva za logopedsko delo v vrtcu na podlagi odločb (0,32 logopeda) se zagotavljajo v okviru 

postavke 190071 Logopedska sluţba. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe na podlagi izdanih odločb o usmeritvah otrok s posebnimi potrebami in predloga 

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.  

 

1900104 - drugi dodatni programi-vrtec Šmarje 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo sredstva v višini 6.000 EUR za novoletno obdaritev otrok in morebitne druge dodatne 

programe za predšolske otroke v organizaciji Vrtca Šmarje pri Jelšah. Za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok 

(tudi otrok, ki ne obiskujejo vrtca) in 1. razreda OŠ Šmarje pri Jelšah vsako leto vrtec pripravi okoli 590 daril. 

Obdaritev in novoletno prireditev organizirajo skupaj Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri 

Jelšah in Društvo prijateljev mladine Šmarje pri Jelšah.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na  projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Temeljijo na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. 

190011 - sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih 
Vrednost: 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 10 drugih vrtcev po Sloveniji (izven občine Šmarje pri Jelšah) je vključenih v tem šolskem letu (podatek za 

november) 59 otrok iz naše občine, kar je 5 več kot v enakem obdobju v preteklem letu. Tudi za te otroke moramo 

plačevati razliko med plačili staršev in polno ekonomsko ceno. Za leto 2019 planiramo na postavki 160.000 EUR, 

kar pomeni 5.000 EUR (oz. 3,0 %) manj sredstev od plana za leto 2018. Ocena potrebnih sredstev se lahko med 

letom še spremeni, če bo druge vrtce obiskovalo več ali manj otrok oz. če bodo vrtci zviševali ekonomske 

cene. Skupno je trenutno v druge vrtce po Sloveniji in v Vrtec Šmarje pri Jelšah vključenih 465 otrok iz naše občine 

(od tega 13 otrok z odloţenim vstopom v OŠ za eno leto), kar predstavlja kar 88,4 % vključenost vseh predšolskih 

otrok. Dosegamo vključenost otrok, ki je precej nad slovenskim poprečjem, saj znaša povprečna vključenost otrok v 

RS, ki obiskujejo skupno skoraj 1.000 vrtcev, 80,4 % - podatek velja za šolsko leto 2017/18. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi predvidevanj o številu vključenih otrok v drugi vrtce in na podlagi statističnih podatkov. 

19004 - investicije in investic. vzdrţevanje vrtcev- AM 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtcu Šmarje pri Jelšah vsako leto zagotovimo del sredstev za pokrivanje stroška amortizacije, ki jih vrtec v skladu s 

finančnim planom porabi za vlaganja v investicijsko vzdrţevanje zgradb, igrišč in opreme. Porabo sredstev 

amortizacije vrtec planira v okviru svojega finančnega načrta, ki je usklajen z občino in ga sprejme svet zavoda. 

Vrtec nam je posredoval potrebe po nujnih investicijskih vlaganjih v opremo in zgradbe za leto 2018. V skladu z 

zmoţnostmi občinskega proračuna planiramo na postavki 40.000 EUR, kar je enako kot preteklo leto, vendar manj 

od predloga vrtca, ki znaša 52.400 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem za kuhinjski pomivalni stroj in 

univerzalni rezalnik, gnetilnik v centralnem vrtcu - enoti Sonček. Preostala sredstva bodo v vrtcu namenili 

za vlaganja v pisarniško pohištvo in opremo, za dva sesalca, parkovni traktor in profesionalni pralni stroj (enota 

Sonček) ter nakup nekaj druge opreme in drobnega inventarja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0018 Investicije in inv. vzdrţevanje vrtca Šmarje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi plana in potreb JZ otroški vrtec in moţnosti za zagotovitev sredstev v okviru proračuna. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

190060 - materialni stroški OŠ Šmarje 
Vrednost: 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja sredstva osnovni šoli na podlagi akta o ustanovitvi in v skladu z Zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (81. člen ZOFVI). Na tej postavki zagotavljamo sredstva za 
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pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov, to so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza komunalnih 

odpadkov, plina, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnih premij, obveznih pregledov naprav in 

objektov in meritev naprav, varovanja objektov, uporabe in vzdrţevanja vozil, čiščenja ... Prav tako zagotavljamo 

sredstva za nujna vzdrţevalna dela na opremi in zgradbah. OŠ Šmarje pri Jelšah upravlja skupno s 10.084 m2 

notranjih in 57.612 m2 zunanjih šolskih površin v okviru centralne in 6 podruţničnih šol. V šolskem letu 2018/19 

obiskuje šolo skupno 989 učencev (v preteklem šolskem letu 961 učencev), oblikovanih je 49 oddelkov (lani 47). 

V  centralno šolo je vključenih 773 učencev (lansko šolsko leta 741 učencev) v 32 oddelkih (lani 31), podruţnične 

šole pa 216 učencev (lani 217 učencev) v 17 oddelkih (lani 16). Na centralni šoli je organiziranih 10 skupin 

podaljšanega bivanja (od 11.55 do najdlje 16.05) in 2 skupini jutranjega varstva (od 6. oz. 7. ure do 8.15), na 

podruţnicah pa 8 skupin podaljšanega bivanja (enako kot lani) in 2 skupini jutranjega varstva (enako kot lani). 

Sredstva za plače in program zagotavlja drţava. Šola letno razpolaga s skoraj 4,2 mio EUR sredstev, od tega občina 

zagotavlja le še okoli 6,12 % vseh sredstev. Šoli ţe 10. leto zagotavljamo enako višino sredstev za materialne 

stroške in vzdrţevanje, to je 130.000 EUR, oz. cca 69 % vseh ocenjenih materialnih stroškov šole. Šola s sredstvi 

zelo racionalno gospodari in zagotavlja večino potreb kljub naraščanju nekaterih cen. Pridobiva tudi nekaj lastnih 

sredstev s trţno dejavnostjo, vendar je to manjši deleţ.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Šmarje pri Jelšah. 

190061 - materialni str.III OŠ Rogaška Slatina 
Vrednost: 10.873 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje je soustanoviteljica III. OŠ Rogaška Slatina, ki je organizirana za pouk otrok z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju. Šola ima organiziran pouk v 7 oddelkih (6 oddelkov v Rogaški Slatini, 1 v Podčetrtku), ki jih 

obiskuje 49 otrok iz 6 občin UE Šmarje pri Jelšah. Iz naše občine je v šolskem letu 2018/19 v III. OŠ Rog. Slatina 

vključenih kar 25 otrok (v preteklem šolskem letu je bilo vključenih 20 otrok). Iz naše občine predstavlja povprečni 

deleţ otrok v zadnjih treh šolskih letih kar 47,73 % (preteklo leto 40 %,) vseh vključenih otrok v to šolo. Ta deleţ se 

bo v prihodnje še povečeval, saj je v tem šolskem letu vključeno iz naše občine kar 51 % vseh otrok. Tako 

izračunani deleţi se uporabijo kot osnova za izračun prispevka posamezne občine k materialnim stroškom. Ker se je 

zelo povišal deleţ vključenih otrok v zadnjih treh letih, prispevamo za materialne stroške v letu 2019 več sredstev, 

in sicer planiramo znesek 10.873 EUR oz. povišanje za 28,7 %.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga III. OŠ Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

190062 - materialni stroški OŠ Glazija 
Vrednost: 6.182 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OŠ Glazija izvaja osnovnošolski program za otroke s posebnimi potrebami in domsko vzgojo, v katero so vključeni 

otroci s posebnimi potrebami. Šola vsako leto pripravi cenik za izobraţevanje, ki vključuje vse stroške razen 

investicij. Po doslej veljavnem ceniku je morala občina zagotoviti 62,30 EUR mesečno na otroka (ceno potrjuje 

sedeţna Mestna občina Celje). Šola zaračunava občinam še stroške varstva vozačev, sofinanciranje stroškov kosil 

(sofinanciranje deleţa kuharice) in morebitne obiske domskega zdravnika, vse glede na realizacijo. Na tej podlagi 

nam je šola posredovala plan potrebnih sredstev za leto 2019 v višini 6.182 EUR oz. zniţanje za 0,88 % glede na 

preteklo leto. Prispevek je skupno nekoliko niţji, saj je v letu 2018 določeno obdobje šolo obiskovalo 8 otrok, zdaj 

(od oktobra 2017 naprej) pa obiskuje šolo ponovno 7 otrok iz naše občine. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Glazija (izračunanega deleţa Občine Šmarje). 

190063 - Financiranje Waldorfske šole Celje 
Vrednost: 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Waldorfska šola Ljubljana, OE Savinja Ţalec, je bila ustanovljena 23. 9. 2013 in je vpisana v knjigo razvida 

osnovnih šol in lahko izvaja program zasebne Waldorfske devetletne osnovne šole. Občina Šmarje pri Jelšah je 

dolţna sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole, OE Savinja Ţalec, za dva učenca, ki sta v šolskem letu 

2015/16 začela obiskovati program te šole. Skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraţevanja občina zagotavlja 85 % sredstev na učenca za materialne stroške (pri tem se kot osnova upošteva 

podatek o načrtovani porabi sredstev na učenca). V letu 2019 tako planiramo sredstva v višini 1.250 EUR (oz. 52,06 

EUR mesečno na otroka v skladu s pogodbo) za šolsko leto 2018/19. Prispevek staršev obsega plačilo vpisnine 

(enkratni znesek) in letne šolnine, ki pa se lahko plača v 12 mesečnih obrokih. Šolnina znaša 130,75 EUR mesečno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah iz pogodbe z Waldorfsko šolo, OE Savinja Ţalec, za tekoče šolsko leto. 

190071 - logopedska sluţba 
Vrednost: 17.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Logopedska sluţba je organizirana na OŠ Šmarje pri Jelšah za pomoč šolskim in predšolskim otrokom z govornimi 

teţavami. Izvaja jo logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Šmarje pri Jelšah kot specialna pedagoginja in za polovični 

delovni čas opravlja še to delo. Logopedska sluţba je organizirana na šoli ţe več let. Izvajanje logopedske sluţbe na 

šoli in vrtcu je izrednega pomena, saj ima veliko otrok teţave z govorom. Staršem otrok ni treba voziti na 

logopedske obravnave v oddaljene kraje, ampak jim logopedinja pomaga kar na šolah. Zadnje čase je vse več otrok s 

posebnimi potrebami tudi v vrtcu. Tem otrokom so po odločbah o usmeritvi dodeljene tudi ure logopedske 

obravnave. V letošnjem šolskem letu je dodeljenih otrokom v vrtcu 8 ur logopedske obravnave. Sredstva, ki so 

planirana za izvajanje logopedske sluţbe, so namenjena zagotavljanju sredstev za bruto plače, prispevkov na plače, 

regresa za letni dopust, prevoza in prehrane za 0,50 delavke-logopedinje oz. 11 ur tedensko. Logopedinja izvaja 

govorne vaje poprečno za okrog 45 šolskih otrok centralne in vseh podruţničnih šol in trenutno 8 predšolskih otrok. 

Logopedsko obravnavo za vsakega šolskega otroka vrši enkrat na mesec (priporočljivo bi bilo vsakih 14 dni), za 

predšolske otroke pa tedensko oz. v skladu z odločbo. 

Na postavki planiramo 17.550 EUR sredstev (4,46 % več kot v letu 2018), ki jih šola v celoti namenja za pokrivanje 

razlike v plači delavke logopedinje. Njeno plačo delno pokriva MIZŠ, in sicer v deleţu 50 % osnovne plače, razliko 

pa plača občina Šmarje pri Jelšah.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in izračunu OŠ Šmarje pri Jelšah o višini potrebnih sredstev za 

0,50 delavke. 
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190073 - raziskovalna dejavnost mladih v OŠ 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v predlagani višini 2.000 EUR (enako kot v letu 2018) so namenjena spodbujanju raziskovalnega dela 

učencev na OŠ Šmarje, ki ima ţe dolgoletno tradicijo. Porabijo se predvsem za pokrivanje stroškov priprave in 

predstavitve raziskovalnih nalog učencev osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Iz sredstev pokrijemo tudi nekatere 

stroške prireditve ob koncu šolskega leta, ki je namenjena predstavitvi raziskovalnih nalog in projektov ter sprejemu 

najboljših učencev pri ţupanu. Na OŠ Šmarje pri Jelšah namreč pripravijo vsako leto več kakovostnih raziskovalnih 

in projektnih nalog. Pri izdelavi in predstavitvi raziskovalnih nalog sodeluje veliko učencev. Na sprejem k ţupanu 

pride vsako leto veliko uspešnih učencev, poprečno med 60 in 90 (v letu 2018 jih je bilo na sprejem povabljenih 

71). Merila za sprejem in nagrajevanje učencev so odličen uspeh in vidnejše uvrstitve na tekmovanjih na različnih 

področjih vzgojno izobraţevalnega procesa.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Šmarje pri Jelšah. 

19008 - varstvo vozačev 
Vrednost: 2.582 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sklepu občinskega sveta od 1. 9. 2013 Občina ne financira več varstva vozačev v OŠ Šmarje pri Jelšah, 

ker varstvo zaradi nadstandardne organizacije šolskih prevozov za vozače ni potrebno. Prevozi so namreč 

organizirani tako, da zjutraj avtobusi iz vseh smeri pripeljejo otroke na šolo 2 x, popoldan pa jih odvaţajo domov 3 

x.    

Sredstva, ki so planirana na tej postavki (2.582 EUR), so namenjena za plačilo stroškov varstva vozačev na III. OŠ 

Rogaška Slatina, kjer je v varstvu vsak dan po podatkih šole trenutno kar 21 učencev iz naše občine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga III. OŠ Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje).  

 

19009 - tekmovanje učencev-nagrade 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.000 EUR (enako kot preteklo leto) so namenjena pokrivanju stroškov udeleţbe učencev OŠ 

Šmarje pri Jelšah na številnih tekmovanjih na različnih področjih, ki jih organizira OŠ Šmarje oz. na njih sodeluje v 

drugih občinah. Znano je, da učenci OŠ Šmarje pri Jelšah na teh tekmovanjih dosegajo odlične rezultate. Dosegajo 

veliko zlatih, srebrnih in bronastih priznanj na medobčinski in drţavni ravni. Udeleţba na različnih tekmovanjih in 

organizacija tekmovanj je povezana z velikimi stroški (prevozi otrok na tekmovanje, stroški za priznanja, stroški 

organizacije tekmovanj na šoli), zato zagotavljamo šoli dodatna sredstva za te namene. Šola sama nima sredstev za 

pokrivanje teh stroškov, zato bi morali sredstva v nasprotnem primeru zahtevati od staršev. Zagotavljanje sredstev 



 

Stran 73 od 130 

na tej postavki pomeni torej razbremenitev staršev. Tovrstna sredstva zagotavljajo svojim šolam tudi v drugih 

občinah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Šmarje pri Jelšah. 

1901001 - stroški amortizacije OŠ Šmarje 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o računovodstvu mora zavod obračunati in v stroških izkazati minimalno amortizacijo, ki se vsako leto 

obračunava po predpisanih stopnjah. Vsakoletno obračunano amortizacijo šola nameni za vlaganja v investicijsko 

obnovo zgradb in nakup opreme v skladu s sprejetim investicijskim  načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v 

okviru finančnega načrta šole. Po zakonu bi morala šola obračunati cca 250.000 EUR amortizacije.  

Zadnja leta predlagamo za šolo bistveno niţja sredstva za nadomestilo stroška amortizacije,  ker smo v teh letih 

investirali v različne šolske investicije in ostale investicije na področju druţbenih dejavnosti, ki so tudi povezane s 

šolo.  

V skladu z zmoţnostmi občinskega proračuna planiramo na postavki 55.000 EUR, kar je enako kot preteklo leto, 

vendar manj od predloga osnovne šole, ki znaša 83.400 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem za investicijsko 

vzdrţevalna dela na centralni OŠ (ureditev garderobe na predmetni stopnji, prenovo učilnice ZGO 2, obnovo 

kabinetov športne vzgoje, sanacijo sanitarij v prostorih razredne stopnje ipd.), za sanacijo parketa v telovadnici 

na POŠ Kristan Vrh, obnovo učilnice na POŠ Sladka Gora ter za nakup računalniške opreme na centralni šoli in 

podruţnicah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0021 Stroški amortizacije OŠ Šmarje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi plana in potreb OŠ Šmarje in moţnosti za zagotovitev sredstev v okviru proračuna. 

1901005 - Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje 
Vrednost: 145.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt zajema izgradnjo prizidka in prenovo obstoječe kuhinje na centralni OŠ Šmarje pri Jelšah. Pri zadnji prenovi 

kuhinje na šoli leta 1997 se je predvidevalo zmogljivost kuhinje do 200 kosil dnevno, trenutno pa kuhinja pripravi 

cca. 700 kosil dnevno. Reorganizacija prostorov kuhinje se je sicer sproti prilagajala potrebam, vendar zdaj zaradi 

stiske s prostorom ni več mogoče zagotavljati higienskih in delovnih predpisov. Delo je do sedaj s sprotnimi 

prilagoditvami potekalo nemoteno, vendar obstoječa oprema ne zmore več zagotoviti potrebne zmogljivosti, novejša 

oprema pa je volumensko tudi večja. 

Cilj investicije je funkcionalna ureditev obstoječih prostorov in razširitev (prizidek) objekta, kamor bomo umestili 

tehnične in spremljevalne prostore. To so pisarna vodje kuhinje, garderobe, sanitarije in likalnica. 

V letu 2019 načrtujemo izdelavo DIIP-a (dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelavo preostale 

projektne dokumentacije: DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter PZI - 

izdelava projekta za izvedbo, pridobitev gradbenega dovoljenja, objavo javnega naročila za izbiro izvajalca del 

in gradnjo objekta.  

Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije bomo predvidoma potrebovali znesek 25.000 EUR, preostalih 

120.000 EUR pa nameravamo porabiti za gradnjo prizidka in prenovo obstoječe kuhinje.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-19-0001 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi izdelane idejne rešitve prizidka in prenove kuhinje OŠ Šmarje. 

 

1901006 - Dograditev športne dvorane pri OŠ Šmarje 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prvotna športna dvorana pri OŠ Šmarje pri Jelšah je bila skupaj s šolo zgrajena leta 1976. Po dvajsetih letih, leta 

1997, je bila v celoti prenovljena in prizidana.  

Obstoječa športna dvorana je sicer dobro vzdrţevana in še vedno zelo dobro sluţi svojemu namenu, vendar je nujno 

potrebna dograditev športne dvorane z dodatnimi vadbenimi prostori in izgradnja tribune po dolţini dvorane. 

Obstoječa športna dvorana je namreč premajhna za potrebe šole (1.410 m2 notranjih površin), saj centralno šolo 

obiskuje cca. 770 učencev.  Ob popoldnevih med tednom je dvorana v uporabi še za različne 

športne aktivnosti za cca. 1.600 ur letno, kjer je zabeleţeno cca. 14.500 uporabnikov posameznih terminov letno. 

Prav tako je telovadnica v uporabi še cca. 150 ur na leto tudi med vikendi za različna športna tekmovanja (predvsem 

v košarki in nogometu) in za morebitne druge prireditve. 

V letu 2019 načrtujemo objavo javnega natečaja, na katerem bi izbrali najboljšo idejno rešitev dograditve športne 

dvorane. Za izvedbo javnega natečaja bomo predvidoma potrebovali znesek 5.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-19-0002 Dograditev športne dvorane pri OŠ Šmarje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi ocene predvidenih stroškov javnega natečaja. 

1901007 - Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet investicije je izgradnja telovadnice kot prizidek k POŠ Zibika tlorisa športne površine velikosti cca 240 m2, 

dimenzije 12 x 20 m ter skupne površine vseh prostorov cca. 400 m2. Telovadnica naj bi bila zelo podobna ţe 

izgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Zibika in otrok, 

vključenih v vrtec tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom in klubom pa bo nudila 

prostorske moţnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bo mogoče 

organizirati tudi mnoţične športno-rekreativne in druge prireditve. 

Telovadnico bo mogoče uporabljati predvsem za naslednje športne vsebine: 

- igra med dvema ognjema, za katero se uporablja odbojkarsko igrišče - šolski program; 

- odbojka; 

- košarka (pomanjšano igrišče z dodatnimi koši za mini košarko); 

- badminton; 

- mini nogomet (se uporabijo črte košarkarskega igrišča). 

S projektom se nameravamo prijaviti tudi na javni razpis Fundacije za šport ter na javni poziv Eko sklada. 

Za telovadnico imamo izdelan IZP - idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev.  

V letu 2019 načrtujemo izdelavo DIIP-a (dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelavo preostale 

projektne dokumentacije: DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter  PZI - 

izdelava projekta za izvedbo, pridobitev gradbenega dovoljenja, objava javnega naročila za izbiro izvajalca del in 

začetek gradnje objekta.  

Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije bomo predvidoma potrebovali znesek 22.000 EUR, preostalih 

30.000 EUR pa nameravamo porabiti za začetek gradnje objekta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-19-0003 Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi ţe izdelane projektne dokumentacije in izgrajene podobne telovadnice pri POŠ Sveti 

Štefan. 

 

 

1901010 - stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl. 
Vrednost: 4.749 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot osnova za izračun prispevka posamezne občine k stroškom amortizacije III. OŠ Rogaška Slatina predstavlja 

povprečni deleţ otrok v zadnjih treh šolskih letih v primerjavi z vsemi vključenimi otroki v to šolo (trenutno znaša 

deleţ za Občino Šmarje pri Jelšah 47,73 %). Stroški amortizacije so predlagani v skupni višini 9.948 EUR, deleţ 

Občine Šmarje pri Jelšah glede na izračunani deleţ tako znaša 4.749 EUR oz. 19,3% več kot preteklo leto. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0075 Stroški amortizacije v III. OŠ Rog. Sl. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga III. OŠ Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

190110 - mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina 
Vrednost: 2.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šmarje je soustanoviteljica glasbene šole, ki ima sedeţ v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah pa je 

organizirana podruţnica za potrebe učencev iz občine Šmarje pri Jelšah. V to šolo je v šolskem letu 2018/19 

vključenih skupno 310 učencev iz 6 občin UE Šmarje, kar je  3 učence več kot v preteklem šolskem letu. Iz občine 

Šmarje pri Jelšah je vključenih v programe šole 110 otrok, kar je 15 otrok manj kot v preteklem šolskem letu. Od 

tega 102 učenca obiskujeta glasbeno šolo v Šmarju, 8 učencev pa v Rogaški Slatini. Glasbena šola Rogaška Slatina 

nam je posredovala plan potrebnih sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2019. Planirali so na 

podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina. Občine prispevajo po dogovorjenih merilih 

glede na poprečno število vpisanih otrok v zadnjih treh letih. Tako bo Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2019 

prispevala 38,01 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2018, ko je ta deleţ znašal 38,63 %. Materialni stroški šole 

znašajo 17.529 EUR, od tega zneska bo Občino Šmarje pri Jelšah prispevala 2.743 EUR. Fiksni in splošni materialni 

stroški ter stroški tekočega vzdrţevanja se delijo po deleţu za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju kot ustanove 

(po merilu povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih), za ostale prostore pa po po deleţu otrok, ki 

obiskujejo pouk v Rogaški Slatini.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga Glasbene šole Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

190111 - mat.stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur 
Vrednost: 1.200 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V šolskem letu 2018/19 obiskuje Glasbeno šolo Šentjur pri Celju 20 učencev iz naše občine, kar je 1 več kot 

preteklo šolsko leto. Po pogodbi sofinanciramo šolnino 6 EUR na otroka mesečno, kar je letno 60 EUR na otroka. 

Na postavki planiramo 1.200 EUR za pokrivanje materialnih stroškov glasbene šole (končni znesek je vezan na 

dejansko število vključenih otrok v posameznem mesecu).   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga Glasbene šole Ipavci Šentjur (števila otrok iz naše 

občine). 

19012 - nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina 
Vrednost: 6.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo sredstva za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev Glasbene šole Rogaška Slatina v 

skladu s kolektivno pogodbo, to je prehrano delavcev med delom. Znesek je izračunan kot deleţ (po merilu 

povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih) od celotnih stroškov 16.133 EUR, kar po izračunanem 

deleţu (38,01 %) znaša za našo občino 6.133 EUR (oz. 6,18 % več kot preteklo leto).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga Glasbene šole Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

19014 - stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina 
Vrednost: 9.164 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki planiramo sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije, ki jih Glasbena šola Rogaška Slatina porabi 

za vlaganja v opremo in zgradbo za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z vsakoletnim finančnim načrtom. 

Po merilu povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih znaša naš deleţ 9.164 EUR (celotni znesek 

amortizacije znaša 24.108 EUR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0023 Stroški amortizacije GŠ Rog. Slatina 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga Glasbene šole Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraţevanju 

19018 - strokovno izobraţevanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl. 
Vrednost: 1.283 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraţevanja delavcev Glasbene šole Rogaška Slatina. Na tej postavki so 

zajeti stroški seminarjev (kotizacije, potni stroški, nočnine ipd.), ki se jih zaposleni v glasbeni šoli udeleţujejo. 

Celotna višina sredstev, potrebnih za ta namen, znaša 3.374 EUR, naš deleţ pa po merilu povprečne vključitve otrok 

v zadnjih treh šolskih letih znaša 1.283 EUR.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga Glasbene šole Rogaška Slatina (izračunanega deleţa 

Občine Šmarje). 

1905 - Drugi izobraţevalni programi 

19059001 - Izobraţevanje odraslih 

19022 - sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje organizacij za izobraţevanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, določa 30. člen 

Zakona o izobraţevanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudske univerze Rog. Slatina (LU). Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo 

programov, določenih z letnim programom izobraţevanja odraslih, ki ga sprejmejo ustanovitelji, investicije v 

zavodu, neprogramski stalni stroški zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje, in stroški 

investicijskega vzdrţevanja.  

Občina je soustanoviteljica LU, ki izvaja program osnovnega izobraţevanja odraslih.  Po ZOFVI smo dolţni 

sofinancirati programe osnovnega izobraţevanja odraslih. Predlog za sofinanciranje programa nam je posredovala 

LU Rogaška Slatina. Planirali so stroške dejavnosti, ki jih izvajajo kot javno sluţbo in so tudi opredeljene v 

nacionalnem letnem programu izobraţevanja odraslih. V letu 2018 planiramo za sofinanciranje programa 7.500 

EUR, kar je enako kot v preteklem letu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga LU Rogaška Slatina. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19026 - subvencioniranje šole v naravi 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah vsako leto organizira poletno šolo v naravi za učence četrtih razredov, v okviru 

katere se izvaja šola plavanja, in zimsko šolo v naravi za učence šestih razredov, v okviru katere se izvaja šola 

smučanja. Organizirajo tudi plavalni tečaj za učence 3. razredov (letos 110 otrok). Na šoli predvidevajo, da se bo 

poletne in zimske šole udeleţila večina učencev četrtih (letos 112 otrok) oz. šestih razredov (letos 114 otrok).  

Starši teţko zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, zato 

občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi, tako zimske kot poletne. S sofinanciranjem 

aktivnosti (s šolo smo se dogovorili, da bomo sofinancirali 40 EUR na učenca za poletno in zimsko šolo v naravi 

ter 8,5 EUR za plavalni tečaj) bomo OŠ Šmarje zagotovili sredstva v skladu z realizacijo (predvidoma v višini 9.975 

EUR). S tem bo občina olajšala plačilo staršem in s tem pomagala zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v 

naravi udeleţi čim več otrok. Sredstva za sofinanciranje programa poletne šole v naravi  prispeva tudi drţava, in 

sicer na otroka, in seveda tudi starši. V okviru šole v naravi se otroci učijo plavanja oz. smučanja, namenjena pa je 

tudi druţenju, vzgoji in igram. Poročilo o porabi sredstev za šolo v naravi je v vsakoletnem zaključnem računu 

Občine Šmarje pri Jelšah. 
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Na postavki  planiramo sicer tudi sredstva za sofinanciranje udeleţbe učencev III. OŠ Rogaška Slatina (iz občine 

Šmarje pri Jelšah) na poletni šoli v naravi, če jo organizirajo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Šmarje pri Jelšah in III. OŠ Rogaška Slatina. 

19028 - regresiranje prevozov učencev 
Vrednost: 295.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli  ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče 

oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na 

oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih  pa, če pristojni organ za 

preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogroţena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza 

imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami  ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako 

določeno v odločbi o usmeritvi. Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 

je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. čl. Zakona o osnovni šoli dolţna zagotavljati občina.  

Prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, izvaja v skladu s pogodbo Nomago Celje. Prevoznik je bil 

izbran na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudbo za izvajane šolskih prevozov, ki je bil izveden junija 2018. Z 

izbranim prevoznikom je bila sklenjena pogodba o rednih prevozih šolskih otrok za šolska leta 2018/19, 2019/20 in 

2020/21. Prevoze izvajajo s 4 avtobusi, ki dnevno prevozijo več kot 450 učencev vozačev in opravijo dnevno okoli 

530 kilometrov. Avtobusi pripeljejo učence zjutraj 2x, popoldan pa jih odpeljejo 3x. Dnevna cena za prevoze znaša 

v skladu s pogodbo 1.257,06 EUR za 4 avtobuse. Letni strošek prevoza za 191 šolskih dni v šolskem letu 2018/19 

bo znašal 240.098 EUR. 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji 9. 10. 2008 sprejel sklep, da se uvede tudi prevoz učencev z 

minibusom iz nekaterih bolj oddaljenih naselij občine (Rakovec, Lipovec, Bodreţ, Gornja vas, Vodenovo, Močle, 

Kačji dol, Plat, Grliče). Izvajanje prevozov iz bolj oddaljenih naselij, ki predstavlja nadstandard, smo glede na 

pričakovanja staršev obdrţali. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran najugodnejši izvajalec Nomago Celje, s 

katerim je bila sklenjena pogodba prav tako za tri šolska leta. Dnevni strošek prevoza znaša 199,29 EUR. Letni 

strošek za šolsko leto 2018/19 za financiranje teh prevozov bo znašal predvidoma 38.064 EUR. Dnevno prevozi 

minibus 100 kilometrov in prepelje okoli 80 otrok. V skladu z dogovorom s prevoznikom minibus od začetka 

šolskega leta 18/19 v okviru iste cene opravi zjutraj še prevoz sedmih otrok v III. OŠ Rogaška Slatina. 

V okviru proračunske postavke zagotavljamo še sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki jih vozijo v 

šole starši z lastnimi prevoznimi sredstvi (zaradi hujših telesnih okvar se učenci ne morejo voziti z javnim 

prevozom). Starši jih dnevno vozijo v in iz  III. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Glazija Celje in OŠ F. M. Šentjur ter dva 

otroka občasno v CUDV Dobrna. Trenutno trinajstim staršem zagotavljamo povračila za prevoze otrok s posebnimi 

potrebami, zato na letni ravni za kritje teh stroškov planiramo cca. 15.000 EUR. 

Skupaj planiramo 295.000 EUR za prevoze otrok v osnovno šolo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe in sklenjene pogodbe z izvajalcem prevozov. 

19029 - subvencioniranje šolske prehrane v OŠ 
Vrednost: 40.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport (MZIŠ) za organizacijo šolske prehrane prispeva sredstva v okviru 

standardov in normativov samo za hladne malice (namaze). Na šoli in podruţnicah je zaradi velikega števila 

vozačev in zaradi devetletne šole organizirana topla prehrana, topli obroki malic in kosil pa tudi zajtrki. Odkar so na 

vseh podruţničnih šolah oddelki vrtca, lahko naročijo kosilo tudi učenci podruţničnih šol. Vsi učenci imajo 

tako moţnost tople prehrane in treh obrokov po zelo dostopnih cenah zaradi subvencij drţave in občine. Ker občina 
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zagotavlja dodatna sredstva za dva zaposlena v kuhinji, so lahko cene obrokov, predvsem kosil niţje, saj v ceno 

ni treba vračunati stroškov kuharja in kuharskega pomočnika, ki se financirata iz sredstev občine. Sredstva so 

namenjena za pokrivanje stroškov za plače in druge prejemke delavcev ter prispevke na plače in druge materialne 

stroške. 

OŠ Šmarje pripravlja obroke za centralno šolo, za podruţnične šole in za dislocirani oddelek vrtca na POŠ Zibika. 

Za subvencioniranje šolske prehrane letos v proračunu planiramo sredstva v višini 40.470 EUR, od tega je 437 

EUR namenjamo za sofinanciranje kuharice za razdeljevanje obrokov v III. OŠ Rogaška Slatina, razliko v 

višini  40.033 EUR pa za subvencioniranje prehrane na OŠ Šmarje pri Jelšah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predloga OŠ Šmarje pri Jelšah ter III. OŠ Rogaška Slatina. 

19069004 - Študijske pomoči 

19034 - sofinanciranje delovanja JZ Regij.študijsko središče Celje 
Vrednost: 3.244 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

JZ Regijsko študijsko središče Celje (RŠS) je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske regije in regijski območni 

gospodarski zbornici (Celje in Velenje) z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraţevanja v Savinjski 

regiji. Kasneje se zavodu pridruţilo še 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic, izstopilo pa je nekaj občin, tako je 

ob koncu leta 2017 ostalo 24 občin ustanoviteljic. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina, zato 

imamo obveznost sofinanciranja delovanja zavoda. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in 

odgovornostih ustanoviteljic RŠS nam vsako leto posredujejo delovni in finančni načrt. Občina Šmarje pri Jelšah naj 

bi v skladu z deleţem, ki je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine, v letu 2019 prispevala 

3.244 EUR, kar je enako kot v letu 2018.  

Regijsko študijsko središče je v preteklih letih ustanovilo tri samostojne visokošolske zavoda, in sicer Visoko šolo 

za varstvo okolja v Velenju, Visoko zdravstveno šolo v Celju in Visoko šolo za proizvodno inţenirstvo v Celju. V 

študijskem letu 2016/17 so začeli z izvajanjem tudi novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje - 

Paliativna oskrba na Visoki zdravstveni šoli. V študijskem letu 2018/19 je na visokošolske zavode, ki delujejo v 

okviru RŠS, vpisanih skupaj 344 študentov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in na podlagi finančnega plana RŠS. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in druţine 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini 

20002 - pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Vrednost: 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je leta 2003 sprejel Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči druţinam za 

novorojence z območja občine Šmarje pri Jelšah. Pravilnik se je začel izvajati s 1. 1. 2004. Upravičenci do denarne 

pomoči lahko v roku šestih mesecev od rojstva otroka izpolnijo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni 

organ izda odločbo. Denarno pomoč nakaţemo upravičencu v roku tridesetih dni od dokončnosti odločbe.  
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Od 1. 1. 2007 znaša višina pomoči ob rojstvu novorojenca 200,00 EUR, pred tem je znašala 83,50 EUR. Za leto 

2019 ocenjujemo, da bomo nakazali sredstva za 110 novorojenih otrok, kar pomeni v skupnem znesku 22.000,00 

EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in na pričakovanem številu rojstev.    

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20006 - bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje in VDC 
Vrednost: 117.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo oz. doplačilo oskrbnin za invalidne osebe, ki so na podlagi odločb 

centra za socialno delo nameščene v zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih (VDC). V 4 zavodih 

sofinanciramo bivanje trenutno 9 našim občanom (v preteklem letu 9), največ v VDC Šentjur, v bivalni enota 

Podplat, kjer so nameščeni 4 občani. Po trenutnih podatkih povprečni znesek oskrbnine na oskrbovanca znaša 

1.441 EUR mesečno (lani 1.395 EUR), od tega oskrbovanci plačajo sami v povprečju 25,3 %, občina pa 74,6 % 

(lani 79 %). Mesečni odhodek znaša skupno za vse oskrbovance okoli 12.970 EUR, od tega sami prispevajo cca. 

3.290 EUR, občina pa preostalih 9.680 EUR. Še v začetku leta 2012 so bili v zavodih za usposabljanje in VDC 

nameščeni 4 naši občani, nato se je število julija leta 2012 podvojilo, ko je bila odprta bivalna bivalna enota VDC 

Šentjur na Podplatu.  

Za leto 2019 planiramo za plačila in doplačila oskrbnin oseb, nameščenih v zavodih za usposabljanje in 

VDC, 117.200 EUR, kar je 2.661 EUR oz. 2,3 % več, kot smo planirali v letu 2018.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi trenutnega števila oskrbovancev v zavodih za usposabljanje in VDC ter izdanih 

odločb CSD. 

 

 

20007 - financiranje druţinskega pomočnika 
Vrednost: 122.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravica do dodelitve druţinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, ki jo je na novo uvedel in opredelil 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu s 1. 8. 2004. Pravica je namenjena polnoletnim 

osebam s teţko motnjo v duševnem razvoju in teţko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju 

vseh osnovnih ţivljenjskih potreb in imajo status invalida. Tako ima invalidna oseba moţnost, da namesto 

celodnevnega institucionalnega varstva v eni izmed oblik tega varstva ostane doma in ji je v domačem okolju 

zagotovljena primerna oskrba.  

Odločbe o uvedbi te pravice izdaja na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV) center za socialno delo, ki 

druţinske pomočnike tudi prijavlja v zdravstveno zavarovanje, obveznost obračunavanja in izplačevanja nadomestil 

druţinskim pomočnikom pa je naloţena občinam. O pravici do izbire druţinskega pomočnika odloča invalidska 

komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno plačujemo 12 druţinskih pomočnikov. 

Za leto 2019 planiramo znatno višja sredstva za 12 druţinskih pomočnikov, saj smo imeli še na zečetku leta 2018 

le 8 druţinskih pomočnikov. Strošek za enega druţinskega pomočnika znaša mesečno cca. 855 EUR. Druţinski 

pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče 
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prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina. Za plačilo druţinskih pomočnikov planiramo sredstva v višini 

122.000 EUR, kar je 27.000 EUR oz. kar 28,4 % več, kot smo planirali v letu 2018.  

V skladu s 44. členom Zakona o financiranju občin mora občina sama zagotoviti znesek v višini 0,35 % primerne 

porabe za preteklo leto, razliko, zmanjšano za sredstva, ki jih dobimo od ZPIZ-a (dodatek za pomoč in postreţbo za 

upravičence), pa bomo dobili povrnjeno iz drţavnega proračuna, to bo cca.  51.0000 oz. cca. 12.000 EUR več kot 

preteklo leto. Ta sredstva namreč dobimo vedno za eno leto za nazaj, torej v letu 2019 za stroške v letu 2018.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na določilih predpisov in številu druţinskih pomočnikov. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20008 - bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih 
Vrednost: 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno je v 7 splošnih socialnih zavodih (novembra 2017 v 8) nameščenih 34 naših občanov (novembra 2017 jih 

je bilo tudi 34), za katere je občina na podlagi odločb centra za socialno delo dolţna v celoti ali delno plačevati 

oskrbnine. Največ občanov je nameščenih v DU Šmarje pri Jelšah, in sicer 22. Po podatkih za oktober 2018 znaša 

celotna oskrbnina za 34 naših občanov mesečno 28.600 EUR (oskrbnina na enega oskrbovanca znaša v povprečju 

840 EUR), od tega občina doplačuje 16.100 EUR , kar je 56,3 % vseh stroškov, razliko v višini 12.500 EUR oz. 

43,7 % pa plačujejo sami oskrbovanci ali njihovi zavezanci. Za leto 2019 planiramo za plačila in doplačila 

oskrbnin 200.000 EUR, kar je 5.000 EUR manj, kot smo planirali v letu 2018, ter 3,2 % več, kot smo namenili za to 

postavko v letu 2017. V primerjavi z letom 2010, ko smo za te namene porabili 85.000 EUR, se je znesek potrebnih 

sredstev za leto 2019 povečal za 235 % oz. kar za 115.000 EUR. V letu 2010 je bilo v domove nameščenih 19 

občanov, konec leta 2018 pa 34, gre torej za kar 179 %  povišanje števila nameščenih občanov v domove, za katere 

občina doplačuje oskrbnine. Število namestitev naših občanov v domove oz. deleţ sofinanciranja se povečuje, prav 

tako se povišujejo cene oskrbnin v domovih, zato je mogoče, da znesek, ki ga planiramo za prihodnje leto, ne bo 

dovolj za pokrivanje stroškov oskrbnin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta, izdanih odločb CSD in podatka o trenutnem številu 

oskrbovancev.  

20009 - bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 3 posebnih socialnih zavodih je trenutno nameščenih 14 naših občanov (enako kot novembra 2017), za katere je 

občina na podlagi odločb centra za socialno delo dolţna v celoti ali delno plačevati oskrbnine. Največ občanov je 

nameščenih v somu Nine Pokorn Ţalec, in sicer 9, v zavodu Hrastovec so 3 občani in v domu Impoljca 2. Celotni 

mesečni strošek je v oktobru 2018 znašal 13.900 EUR (oskrbnina na enega oskrbovanca znaša v povprečju 990 EUR 

oz. 3,1 % več kot novembra 2017), od tega so sami oskrbovanci in njihovi svojci plačali 4.670 EUR, občina pa je 

doplačala 9.180 EUR, kar je 66,3 %. Na tej podlagi smo planirali potrebna sredstva za doplačilo oskrbnin tudi v letu 

2019, kar pomeni, da planiramo za doplačevanje oskrbnin v posebnih socialnih zavodih znesek v višini 110.000 

EUR oz. 1,5 % več glede na planirana sredstva v letu 2018. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na  projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta, izdanih odločb CSD  in podatka o trenutnem številu 

oskrbovancev. 

20011 - dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Vrednost: 155.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč druţini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti in v drugih primerih, ko 

socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo ter omogoča starostnikom in invalidom, da 

ostanejo doma. Občina je dolţna organizirati pomoč na domu za svoje občane in jo tudi delno sofinancirati na 

podlagi Zakona o socialnem varstvu (15. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu izvajajo 

socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 4. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod 

vodstvom strokovnega delavca. Vsebino storitve, upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno 

dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev.  

Pomoč na domu za Občino Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Stroški 

storitve pomoči druţini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen socialno-varstvene storitve in so sestavljeni iz: 

- stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in  

- stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju: stroški vodenja). 

Cene storitve pomoči druţini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom 

upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je treba 

zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev določi 

na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev in si mora na ceno pridobiti soglasje občine.  

Od 1. 1. 2018 veljajo za storitev pomoč na domu naslednje cene: 

- polna cena storitve znaša 16,79 EUR na efektivno uro, 

- prispevek občine k polni ceni znaša 11,39 EUR, 

- prispevek uporabnikov k ceni znaša 5,40 EUR. 

Sprejeta cena temelji na predpostavkah, da: 

- je povprečno 40 uporabnikov storitve mesečno iz občine Šmarje pri Jelšah; 

- storitev izvaja 6 izvajalk (socialnih oskrbovank); 

- izvajalke opravijo povprečno 720 ur efektivnega dela mesečno, to je 120 ur efektivnega dela na eno izvajalko; 

- na uporabnika odpade povprečno 18 efektivnih ur pomoči na domu mesečno;  

- za strokovno vodenje se predvideva 0,20 vodje in 0,15 koordinatorja. Deleţ vodje se deli na 1/3 v obliki strokovne 

priprave, ki jo mora v celoti kriti občina, in 2/3, ki je v ceni storitve. 

Občina prispeva sredstva tudi za oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki zaradi socialnega poloţaja sami ne 

zmorejo plačevati storitve v celoti. Občina prispeva dodatno še 7.200 EUR za prevoz oskrbovalk do uporabnikov 

zaradi specifičnosti in velikosti terena.  

Za izvajanje storitve pomoči na domu planiramo za leto 2019 sredstva v višini 155.000 EUR, oz. povečanje za 11,8 

% glede na plan 2018. Povečuje se število efektivnih ur pri nekaterih uporabnikih (tudi preko 50 oz. 80 

ur. mesečno), kar pomeni skupno tudi preko 800 ur efektivnega dela v nekaterih mesecih, predvidevamo pa tudi 

povišanje cene storitve, ki jo bo predlagal CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah. 

Izvajanje storitve omogoča, da čim več starostnikov ostaja v domačem okolju. Vsekakor je to za občino bistveno 

niţja obveznost kot pa doplačevanje oz. plačevanje oskrbnin v domovih. Namreč celo za nekaj manj občanov, ki jim 

doplačujemo storitve v splošnih socialnih zavodih domovih, v letu 2018 planiramo 200.000 EUR. Če ne bi bilo 

storitve pomoči na domu, bi bil ta znesek zagotovo še bistveno višji.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in podatkih centra za socialno delo o izvajanju pomoči na domu 

ob koncu leta in ob upoštevanju predvidene višine cene na eno efektivno uro. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

20016 - plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 
Vrednost: 5.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 62/16) v 16. členu navaja, da če ni naročnika pogreba, 

mora stroške pogreba poravnati občina. Pogrebne stroške krijemo na podlagi obrazloţitve, ki ga pripravi center za 

socialno delo. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. Za 

leto 2019 planiramo znesek 5.700 EUR, kar naj bi zadostovalo za do šest pokopov. Sredstva, ki jih pridobimo iz 

naslova prijav plačanih pogrebnih stroškov na zapuščine, so izkazana v prihodkih proračuna. To je izdatek, na 

katerega pravzaprav nimamo veliko vpliva in je odvisen od števila umrlih oseb, ki nimajo svojcev. Če planirana 

sredstva ne bodo porabljena, bodo ostala v proračunu ali pa se bodo po potrebi prerazporedila za druge namene v 

okviru področja sociale. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20017 - sofinanciranje programa laične pomoči druţinam 
Vrednost: 2.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah izvaja storitev oz. program "Pomoč druţini za dom" s pomočjo delavk 

preko programa javnih del. Storitev izvajajo v obliki svetovalnega dela z druţino, ki se znajde v krizni situaciji. 

Program zajema urejanje medsebojnih odnosov in komunikacijo na vseh relacijah med člani druţine s poudarkom 

na urejanju medosebnih odnosov med otroci in starši. Strokovno obravnavo druţin, zajetih v program, 

opravljajo štiri strokovne delavke centra, laično pomoč pa nudijo izvajalke, ki so v program vključene preko 

programa javnih del. S sredstvi bodo pokrivali razliko do polne plače dveh laičnih delavk s VII. in VI. stopnjo 

izobrazbe, stroške regresa in stroške prevoza med delom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na druge projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izračun temelji na predlogu centra za socialno delo za sofinanciranje storitve.  

 

20018 - delovanje območnega zdruţenja Rdečega kriţa 
Vrednost: 14.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje OZRK Šmarje pri Jelšah od leta 2010 sofinanciramo z neposredno pogodbo, in sicer na podlagi 27. člena 

Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem kriţu Slovenije (Ur. l. RS št. 79/2010). Vloga OZ RK je 

izjemnega pomena, saj deluje na širokem območju in v stiski pomaga številnim občanom, ki so v socialnih stiskah iz 

različnih razlogov. Naloge območnega zdruţenja so: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje 

materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja 

socialno in zdravstveno ogroţenih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost ţivljenja starejših oseb, pomoč 

ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, 

organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za 

samopomoč, iskanje donatorjev ter priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci 

brezplačno. OZ RK Šmarje pri Jelšah izvaja tudi naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o Rdečem kriţu 

Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.  

Predlagamo, da Občina Šmarje pri Jelšah dejavnost OZRK financira v višini 14.200 EUR (enako kot v preteklem 
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letu), in sicer: za sofinanciranje programa bi namenili sredstva v višini 9.860 EUR, za srečanja starejših občanov 

sredstva v višini 2.200 EUR, del sredstev v višini 2.140 EUR pa za pomoč občanom v socialni stiski (sredstva 

razdeli OZRK glede na potrebe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in predlogu finančnega načrta OZRK. 

20019 - delovanje humanitarnih društev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 10.000 EUR bodo namenjena sofinanciranju programov in projektov socialnih in 

humanitarnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Višina odobrenih sredstev bo določena 

na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v občini 

Šmarje pri Jelšah. V letu 2018 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali 32 socialno-humanitarnih programov 

različnih izvajalcev. Število vlog se vsako leto giblje okoli številke trideset, iz leta v leto pa se širijo programi in 

finančne potrebe društev. Z izvajalci programov, ki bodo prejemniki sredstev, bodo sklenjene pogodbe o 

sofinanciranju programov. Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezav na  projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta. 

 

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in 

prostor 

Vrednost: 4.833.454 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

040130 - Upravljanje in vzdrţevanje posl.prostorov v posl.stavbah 
Vrednost: 14.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti stroški rednega vzdrţevanja poslovnih objektov, ki so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, kot 

tudi materialni stroški, ki se delijo po razdelilniku na prazne prostore, ki trenutno v teh objektih niso oddani v najem, 

ali so materialni stroški zajeti v pogodbah o najemu. Objekti, ki jih vzdrţuje občinska uprava, so: 

- Skazova hiša, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah 

- Staro sodišče, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah 

- Stara šola, Celjska cesta 28, Šmarje pri Jelšah 

- Stara osnovna šola Lemberg, Lemberg pri Šmarju 13, Podplat. 

V postavki so v letu 2019 zajeta nujna vzdrţevalna dela, kot je beljenje sten v prostorih, ki jih bomo dali v uporabo 

novim najemnikom, strošek servisiranja gasilskih aparatov in deratizacije, ki odpade na prazne prostore, ter ostala 

nujna vzdrţevalna dela, da se vrednost nepremičnin ne zmanjšuje in objekti ne propadajo. V postavki so predvidena 
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tudi sredstva za zavarovanje objektov. Višina planiranih sredstev je za 6 % višja, kot je bila planirana v letu 2018. 

Za celotno postavko je v letu 2019 predvidenih 14.630,00 €. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih. 

040140 - Investicije v poslovne prostore in objekte 
Vrednost: 54.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekti, v katere investira občinska uprava, so: 

- Skazova hiša, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah 

- Staro sodišče, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah 

- Stara šola, Celjska cesta 28, Šmarje pri Jelšah 

- Stara osnovna šola Lemberg, Lemberg pri Šmarju 13, Podplat. 

Ker pogosto med letom na teh objektih pride do nujno potrebnih vzdrţevalnih del, ki sodijo med investicijske 

odhodke, imamo v sklopu te postavke odprt NRP št. OB124-16-0002 Investicijsko vzdrţevanje drugih občinskih 

objektov, kjer so rezervirana sredstva v skupni višini 16.000 EUR.  

Ob predpostavki, da bo v občini Šmarje pri Jelšah v prihodnjem letu ţe zgrajeno omreţje z zemeljskim plinom, 

nameravamo naslednjo kurilno sezono kupiti samostojno plinsko peč za ogrevanje objekta starega sodišča, kajti 

izgube toplote, ki po kanaleti pride iz objekta kulturnega doma, so zelo velike. Planiran strošek v višini 8.000 EUR 

za to investicijo je prikazan v NRP št. OB124-08-0091 Investicijsko vzdrţevanje Aškerčev trg 24 (staro sodišče). 

Sredstva v višini 30.000 EUR se planirajo za rušenje prizidka k stari šoli, ki ga je treba izvesti pred predvideno 

energetsko sanacijo objekta. Energetska sanacija objekta se bo s pomočjo evropskih sredstev izvedla predvidoma v 

začetku leta 2019. Ta del investicije je prikazan v NRP št. OB124-10-0005 Sanacija objekta stara šola. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0091 Investicijsko vzdrţevanje Aškerčev trg 24 (staro sodišče) 

OB124-10-0005 Sanacija objekta stara šola 

OB124-16-0002 Investicijsko vzdrţevanje drugih občinskih objektov 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

11012 - vzdrţevanje gozdnih cest 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev je namenjena vzdrţevanju in obnovi 24,39 km gozdnih cest na območju občine. Dela se vsako leto 

izvedejo na osnovi sofinancerske pogodbe med občino in Zavodom za gozdove Slovenije v skladu z njihovim 

programom vzdrţevanja gozdnih cest. V letu 2019 predvidevamo za vzdrţevanje gozdnih cest porabiti 15.000 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene. 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 

distribucije električne energije 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

12002 - stroški prestavitev elektičnega omreţja 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek v višini 3.000 EUR je namenjen za sanacije poškodb na elektro omreţju, ki nastanejo pri izvajanju 

zemeljskih del pri gradnji komunalne infrastrukture, in za eventualne stroške elektro soglasij pri investicijah v 

komunalno infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12005 - izvajanje ukrepov na področju OVE 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Energetskim zakonom in pogodbo z izvajalcem namenjamo v letu 2019 3.200 EUR za najem licenčnin 

za programsko opremo za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje javnih stavb v občini Šmarje pri 

Jelšah.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Lokalni energetski koncept Občine Šmarje pri Jelšah 

12006 - stroški energetskega upravljavca 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v občini, ki je določena kot nosilec izvajanja akcijskega načrta 

oziroma za izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Šmarje pri Jelšah. Energetski upravljavec v skladu z 

določili Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009, 

3/2011) pripravlja potrebna gradiva, zagotavlja in izvaja učinkovite organizacijske oblike za  izvajanje nalog iz 

Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014), izvaja stalni nadzor nad izvajanjem aktivnosti akcijskega načrta 
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LEK Občine Šmarje pri Jelšah vključno s pripravo predlogov ukrepov za posamezno koledarsko leto, zagotavlja 

ustrezno gospodarjenje z energetskim infrastrukturnim premoţenjem (preverba upravičenosti posameznih OVE in 

URE investicij), analizira podatke energetskega knjigovodstva (pregled prejetih podatkov, priprava rednih poročil in 

poročanje o anomalijah ter podajanje predlogov za izboljšave), spremlja moţne vire financiranja in redno obvešča 

naročnika o moţnostih pridobivanja nepovratnih virov financiranja, izdeluje predloge in načrtuje stroškovno 

učinkovite energetske ukrepe, aktivno se vključuje v pripravo strateških in drugih razvojnih občinskih dokumentov 

v skladu z zahtevami Energetskega zakona, redno podaja informacije o zakonodajnih spremembah, predvidenih 

novitetah ter drugih smernicah na področju energetike, ki vplivajo na energetsko upravljanje občine itd.  

Za delovanje energetskega upravljavca v letu 2019 namenjamo 6.000 EUR. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Lokalni energetski koncept Občine Šmarje pri Jelšah 

12007 - Izvajanje ukrepov na področju URE 
Vrednost: 1.004.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Petrol je pridobil 15-letno koncesijo, ki natančno opredeljuje projekt energetske obnove. Trenutno je obseţen 

projekt v fazi projektiranja, izvedba je predvidena do ogrevalne sezone 2019/2020. 

Sedem objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah bo celovito energetsko obnovljenih, in sicer podruţnične osnovne 

šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šole in zdravstveni dom v Šmarju pri 

Jelšah. Glede na stanje objektov bodo obnovljene fasade, vgrajena strešna toplotna izolacija, zamenjano bo stavbno 

pohištvo, vgrajena zunanja senčila. Predvideni sta izboljšava ogrevalnega sistema in menjava energetsko 

neučinkovite razsvetljave. Vzpostavljeno bo energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje 

ţelenih prihrankov energije.  

Za dva objekta je predvidena tehnološka energetska obnova. V objektu knjiţnice v Šmarju pri Jelšah je predvidena 

celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin, v objektu telovadnice pri centralni osnovni šoli bo obnovljena 

toplotna postaja in obstoječa energetsko neučinkovita razsvetljava. 

Zagotovljen pogodbeni prihranek toplote je pribliţno 275.000 kWh in pribliţno 187.000 kWh električne energije, 

skupaj torej 462.000 kWh. Za objekte, kjer se izvaja celovita energetska obnova, to pomeni 30 % obstoječe rabe 

toplote objektov in 50 % obstoječe rabe električne energije objektov. Vrednost prihrankov znaša skoraj 130.000 

evrov, skupaj z vzdrţevanjem za oba segmenta objektov. Pomemben je tudi okoljski vidik, saj se bodo po energetski 

obnovi emisije CO2 zmanjšale za skoraj sto ton, kar pomeni skoraj toliko kot ga na leto vsrka 4500 dreves. 

Naloţbena vrednost znaša nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Izbrani koncesionar Petrol, d.d., zagotavlja več kot 

960.000 evrov, kohezijska sredstva znašajo 726.306 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah v proračunu zagotavlja 

278.642 evrov.  

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske 

politike za obdobje 20142020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 

20142020.  

Ob tem je treba dodati, da POŠ Kristan Vrh ni vključen v energetsko sanacijo po JZP zaradi naslednjih razlogov: 

1. V prvem osnutku poziva promotorjem so bili opredeljeni naslednji objekti: knjiţnica Šmarje pri Jelšah, OŠ 

Šmarje pri Jelšah, POŠ Šentvid in zdravstveni dom, ki so imeli vsi, razen OŠ Šmarje (ki se je vključila na ţeljo 

ţupana), primerno porabo energentov, da bi bili lahko zanimivi za zasebnega partnerja.  

2. Po pogovorih je bila sprejeta odločitev, da se v nabor objektov vključi čim več stavb. Dodale so se še stavbe: POŠ 

Mestinje, POŠ Sveti Štefan, POŠ Zibika, kjer so objekti izkazovali sicer niţjo porabo (poraba nad 100 kWh/m2), 

vendar bi bili lahko še zanimivi za energetsko sanacijo s strani zasebnega partnerja z vidika ekonomike (po oceni 

promotorjev naj bi bila poraba okoli 120 kWh/m2, da je objekt zanimiv za zasebnika). POŠ Kristan Vrh je izkazoval 

bistveno niţjo porabo (80 kWh/m2) in s tega vidika ni bil zanimiv za potencialnega koncesionarja oz. bi slej ko prej 

naleteli na teţave pri dokazovanju prihrankov in posledično pri zagotavljanju razpisnih pogojev.  S strani 

koncesionarja je zaţeleno, da se v energetsko sanacijo vključujejo objekti, ki imajo porabo nad 120 kWh/m2. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-17-0010 Celovita energetska sanacija javnih stavb 

OB124-18-0009 Lokalni energetski koncept 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Lokalni energetski koncept Občine Šmarje pri Jelšah. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

130010 - tekoče vzdrţ.cest-letno(pomembne lokalne ceste) 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letno vzdrţevanje cest obsega: manjše sanacije voziščnega ustroja vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih 

jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete, koritnice ...), redno vzdrţevanje cestnih bankin, košnjo 

obcestnih breţin in zarasti ter vzdrţevanje in nameščanje odbojnih ograj. V obseg del sodijo tudi periodični pregledi 

cest z vzdrţevanjem horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Obseg in vrsta del se določata sproti, glede na 

potrebe in nastale situacije kot posledice nenadejanih naravnih pojavov in vplivov cestnega prometa. 

V letu 2019 namenjamo za ta sklop 60.000 EUR. Pogodbeni izvajalec del je podjetje VOC Celje d.d.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na osnovi porabe preteklih let. 

130011 - tekoče vzdr.cest-letno(ostale ceste in javne poti) 
Vrednost: 183.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 namenjamo za ta sklop 183.000 EUR. V tem je zajetih 8.000 EUR od  PU 5007 - KS Šentvid pri 

Grobelnem, ki sredstva prenaša na to postavko za sofinanciranje rekonstrukcije ceste od kriţišča Gornja vas (Tepeţ) 

do Zg. Bodreţ (Ţuraj) .   Pogodbeni izvajalec del je podjetje Sajko Marjan, s.p. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na osnovi porabe preteklih let. 

130012 - tekoče vzdrţ.cest-zimsko (pomembne lokalne ceste) 
Vrednost: 50.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimsko vzdrţevanje cest obsega: pluţenje snega s cestnih površin, posipavanje vozišč proti poledici z mešanico soli 

in peska, pregledno sluţbo in po potrebi krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso. Stroški zimske sluţbe so 

odvisni predvsem od vremenskih razmer, zato je predvideni znesek le groba ocena, dobljena na podlagi izkušenj iz 

preteklih let. 

Temeljni smoter letnega in zimskega vzdrţevanja cest je zagotavljanje prevoznosti in varnosti v okvirih 

razpoloţljivih finančnih sredstev.  

V letu 2019 namenjamo za ta sklop 50.000 EUR. Pogodbeni izvajalec del je podjetje Gramoz-AP, d.o.o.. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na osnovi porabe preteklih let. 

130013 - tekoče vzdrţ.cest-zimsko (ostale ceste in javne poti) 
Vrednost: 217.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 namenjamo za ta sklop 217.000 EUR. Pogodbeni izvajalec del je podjetje Orač Janko, s.p. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na osnovi porabe preteklih let. 

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

13004 - investicije in investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest 
Vrednost: 370.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo asfalterska dela v okviru investicijskega vzdrţevanja lokalnih cest in priprava projektne 

dokumentacije na področju cestnega prometa in infrastrukture. Predviden odhodek v letu 2019 znaša 370.000 

EUR. Sredstva za rekonstrukcije in asfaltiranja občinskih cest v letu 2019 bomo preteţno namenili za sanacije in 

preplastitve dotrajanih cestnih odsekov po programu, usklajenim s krajevnimi skupnostmi. Tako za asfaltiranje in 

preplastitve občinskih cest namenjamo 350.000 €. V tej vsoti je zajet tudi strošek izvajanja gradbenega nadzora 

asfalterskih del. Preostala sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za  pripravo projektne dokumentacije pločnikov 

ter drugih načrtov za manjše obnove cest. 
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KS Šmarje/Jelšah

CESTA ŠKOFIJA ŠEROVO 100 2.500 500 29.000,00
CESTA MOČLE VODENOVO 1000 200 16.000,00
CESTA KORPULE  BELO 2200 300 28.000,00
CESTA BRECLJEVO JAZBINE 600 7.000,00
CESTA MALA PRISTAVA PIJOVCE 200 2.000,00

SKUPAJ 100 2.500 3000 1.000 1.000 82.000,00

KS Šentvid
CESTA ŠENTVID BODSREŢ 100 2.500,00 200 500 31.000,00
CESTA ZAVRŠE 1.000 100 15.500,00
CESTA GROBELNO RAKOVEC 300 3.000,00

SKUPAJ 100 2.500 500 1.000 600 49.500,00

KS Kristan Vrh
CESTA HAJNSKO 30 100 2.000,00
SANACIJE LAŠE  MESTINJE 100 1.000,00
CESTA DRVIŠE 100 2.500 200 27.000,00

SKUPAJ 130 2600 100 0 200 30.000,00

KS Zibika
CESTA ŠKOFIJA REGINA 100 2.500 500 32.000,00
CESTA  VRŠNJA VAS  TINSKO 500 200 7.500,00

SKUPAJ 100 2500 500 0 700 39.500,00

KS Mestinje
CESTA PIJOVCE makedam 2.000 24.000,00
CESTA MESTINJE PIJOVCI 200 2.500,00

SKUPAJ 0 0 2.000 200 0 26.500,00

KS Sveti Štefan
CESTA SVETI ŠTEFAN GROBELCE (ČOKLC) 500 6.000,00
CESTA GROBELCE VOLČJA JAMA 200 2.500,00
CESTA BUKOVJE 60 1.500 16.000,00
CESTA SVETI  ŠTEFAN GOLOB 1200 300 16.000

SKUPAJ 60 1500 1900 0 300 40.500,00

KS Tinsko
CESTATINSKO LOKA 30 1.000 300 12.000,00
SP.TINSKO KRIŢNIK 400 4.000,00

SKUPAJ 30 1000 400 0 300 16.000,00

KS Sladka Gora

CESTA NOVA VAS SL. GORA 1.500 200 24.000,00

CESTA POLŢANSKA GORCA 100 200 2.500,00

CESTA SL.GORA DOLGA GORA 200 200 4.000,00

SKUPAJ 0 0 300 1.500 600 30.500,00

KS Lemberg
CESTA LEMBERG PEČICA 600 7.000,00
CESTA PEČICA TOPOLOVEC 20 300 3.000,00

SKUPAJ 20 300 600 0 0 10.000,00

KS Dol – Sp. Mestinje
CESTA SP.MESTINJE PUSTIKE 500 6.000,00
CESTA DOL PRI PRISTAVI DRVIŠE 200 2.000,00

SKUPAJ 0 0 700 0 0 8.000,00

KRPANJE 13.500,00
STROJI ZA PRIPRAVO 4.000,00

SKUPAJ 0 0 0 0 0 17.500

350.000,00

PLAN ASFALTOV ZA LETO 2019 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH

S K U P A J

MASA 

ton

Odseki lokal. cest in javnih poti 

predvideni za obnovo
VREDNOST
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0026 Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest-rekonstrukcije 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

130043 - nadomestne ceste zaradi ukinitve ţelez.prehodov 
Vrednost: 97.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 nadaljujemo projekt, ki ga vodimo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo. Gre za ukinitev devet 

nivojskih prehodov na progah Imeno-Stranje in Rogatec-Grobelno, odsek Mestinje-Stranje. Za pet nivojskih 

prehodov so ţe izdane odločbe Ministrstva za infrastrukturo, Komisije za nivojske prehode. Nevarni odseki 

nivojskih kriţanj se morajo na obravnavanih stacionaţah ukiniti in izvesti nadomestne poti. Gre za traso v skupni 

dolţini 2780 m, ki bo predstavljala nadomestno cesto za kmetijsko mehanizacijo in kolesarje ter bo hkrati 

namenjena vzdrţevanju ţelezniške infrastrukture. Z Direkcijo RS za infrastrukturo je ţe podpisan sporazum o 

sofinanciranju, iz katerega sledi, da bo DRSI financirala gradnjo povezovalne ceste (100 %), nadzor nad gradbenimi 

deli (50 %) in ukinitve nivojskih prehodov (100 %). Občina Šmarje pri Jelšah bo zagotovila projektno 

dokumentacijo, upravno dokumentacijo in odkupila ustrezna zemljišča. Za občinski deleţ po sporazumu tako v 

proračunu zagotavljamo sredstva v višini 97.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0007 Nadomestne ceste zaradi ukinitve ţelezniških prehodov 

OB124-18-0008 Ukinitev nivojskih prehodov Imeno-Stranje in Rogatec-Grobelno 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

130046 - obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas-Sladka Gora 
Vrednost: 235.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 načrtujemo razširitev ceste na relaciji kriţišča Lemberg-v OŠ Lemberg v dolţini 500 m, vključno z 

odvodnjavanjem in novo asfaltno površino ter razširitev ceste Nova vas-Sladka Gora v dolţini 300 m vključno z 

izgradnjo podpornega zidu in novo asfaltno prevleko. Izvedba investicije je načrtovana za obdobje dveh let. 

Predmetno investicijo bomo prijavili na 23. člen ZFO in v letu 2019 iz tega naslova počrpali 128.962 EUR povratnih 

sredstev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-10-0002 Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

130049 - Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan 
Vrednost: 494.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 smo pripravili ustrezno projektno dokumentacijo za prvo fazo celovite rekonstrukcijo ene 

pomembnejših lokalnih cest LC 406202 Cerovec-Sveti Štefan. Gre za cca. 1,6 km dolgo traso na relaciji Cerovec 

(odcep za Kamenik)-odcep Rakovec. Rekonstrukcijo predmetnega odseka vključno z odvodnjavanjem in novo 

asfaltno prevleko v višini 494.000 EUR načrtujemo izvesti v letu 2019. Investicijo bomo prijavili na 23. člen ZFO 

in počrpali 311.481 EUR nepovratnih in 182.519 EUR povratnih sredstev. Z drugo in tretjo fazo v dolţini 3,1 

km bomo nadaljevali v letih 2020 in 2021. 

 



 

Stran 92 od 130 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-18-0006 Obnova LC Cerovec-Sveti Štefan 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13006 - investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze) 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva namenjena ureditvi manjših pločnikov in pešpoti, in sicer pešpot od Sv. Štefana do POŠ 

Sv. Štefan, pešpot Grajski log-Dvor, pešpot med večstanovanjskima objektoma Celjska cesta 6 in Celjska cesta 2, 

manjkajoči del pločnika na Kolodvorski ulici. Zaradi omejenih sredstev vseh v letu 2019 zagotovo ne bo mogoče 

realizirati. Izvedba bo odvisna tudi od uspešnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-15-0008 Izvedbe manjših pločnikov 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

 

130063 - Izg. kolesarske povezave G15 Šentjur Rogatec 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev sluţnostnih pogodb za zemljišča za izgradnjo kolesarske povezave G15 Šentjur-Rogatec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-19-0008 Izgradnja kolesarske povezave G15 Šentjur-Rogatec 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13011 - upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč,prometne signalizacije 
Vrednost: 46.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki v višini 46.200 EUR so namenjena za dopolnjevanje in vzdrţevanje horizontalne in 

vertikalne prometne signalizacije na javnih cestah, kolesarskih stezah in parkiriščih v občini Šmarje pri Jelšah. S te 

postavke se pokrivajo tudi stroški obveščanja javnosti glede prevoznosti in prometnih ureditev na občinskih cestah 

in stroški cestnih zapor. Z izgradnjo novih cest (Mestinje-Lemberg-Nova vas; Spodnje Mestinje-Zibika) in parkirišč 

v zadnjih letih je treba za izvajanje teh storitev zagotoviti nekaj več sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Na oceni stroškov porabe v preteklih letih. 
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13012 - Investicije v parkirišča,avtob.postajališča, promet.signal. 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča 

Sredstva s te postavke namenjamo za gradnjo novih parkirišč pri POŠ Mestinje in pri POŠ Sv. Štefan. Del sredstev 

je namenjenih tudi za postavitev avtobusnih postajališč (5) v posameznih krajevnih skupnostih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0036 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13021 - Trajnostna mobilnost 
Vrednost: 124.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo občine Šmarje pri Jelšah (CPS) so na tej postavki planirani stroški 

ukrepov iz akcijskega načrta CPS, in sicer ukrepi, ki temeljijo na šestih stebrih trajnostne mobilnosti: hoja, 

kolesarjenje, javni potniški promet, motoriziran cestni promet, mirujoči promet in trajnostno načrtovanje prometa s 

celostnim pristopom.  

16.500 EUR planiramo za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2019. Strošek bomo v celoti prijavili na razpis 

Ministrstva za okolje in prostor. Ob uspešni prijavi lahko pridobimo 100 % sofinancerski deleţ upravičenih 

stroškov. V postavko je vključen tudi strošek električne energije na novo vzpostavljenih polnilnicah za električna 

vozila, prav tako strošek izdelave mobilnostnih načrtov in drugih idejnih projektov prometne ureditve ter strošek 

eventualnega nakupa električnega vozila (kolo), odvisno seveda od razpoloţljivih sofinancerskih sredstev.  

Na tej postavki so planirani tudi odhodki za ukrepe trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, pločniki avtobusna 

postajališča, sistem izposoje koles) v urbanih naseljih, izhajajoč iz napovedanih razpisov Ministrstva za 

infrastrukturo. 

Dinamika porabe sredstev na tej postavki je v večji meri odvisna od razpoloţljivih razpisov in uspešnosti prijav.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-18-0007 Trajnostna mobilnost 

OB124-18-0005 Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestnem območju 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

13029004 - Cestna razsvetljava 

13013 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave 
Vrednost: 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto del sredstev iz občinskega proračuna namenimo za nujna vzdrţevalna dela in za menjavo ţarnic v 

obstoječih svetilkah javne razsvetljave. V letu 2019 za ta namen planiramo porabo sredstev v enaki višini kot v 

preteklem letu, to je 2.000 €. Za električno energijo, ki se porabi za javno razsvetljavo, planiramo 25 % manj 

sredstev, kot smo planirali v letu 2018, saj se je izkazalo, da je prihranek zaradi zamenjave svetilk na led 

tehnologijo  večji od pričakovanega. Celotna vrednost postavke v letu 2019 je 28.000 EUR. 
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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 (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na osnovi porabe sredstev v preteklih letih. 

13014 - Investicije in investic,vzdrţ. javnih razsvetljav 
Vrednost: 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se ne namerava zgraditi nobena nova veja javne razsvetljave, so pa v postavki rezervirana sredstva za 

določene dopolnitve oziroma investicijska vzdrţevanja na obstoječih vejah javne razsvetljave. Planiramo podaljšati 

javno razsvetljavo v Spodnjem Mestinju za osvetlitev prehoda za pešce in osvetliti parkirišče pred upravno stavbo v 

Šmarju pri Jelšah. V tej postavki je zajet tudi strošek posodobitve načrta javne razsvetljave. Planiran znesek v tej 

postavki skupno znaša 20.500 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0066 Izgradnje in prenove javnih razsvetljav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

150010 - reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih sluţbah je vseh 22 občin, solastnic RCERO, s 1. 1. 2010 oddalo objekte 

s pripadajočo opremo in prostori v najem izvajalcu javne sluţbe, druţbi SIMBIO, d.o.o.. Predviden deleţ najemnine 

za Občino Šmarje pri Jelšah v letu 2019 znaša 40.000 EUR. Druţba SIMBIO, d.o.o., bo sredstva porabila v skladu z 

letnim programom investicijskega vzdrţevanja objektov in naprav, ki ga predhodno predstavi in obrazloţi na 

skupnem sestanku vseh občin solastnic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0037 Regijski center za ravnanje z odpadki-RCERO I. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

150012 - Investicije za infrastr. zbiranja in odvoza odpadkov (naj.+taksa) 
Vrednost: 18.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvajanje aktivnosti na tej postavki se zagotavljajo iz najemnine, ki jo podjetje OKP, d.o.o., Rogaška 

Slatina nakazuje v občinski proračun iz naslova objektov in opreme za zbiranje, prevoz in ravnanje z odpadki. 

Poraba teh sredstev je namenska in znaša za leto 2019 18.208 EUR. Na osnovi letnega načrta jih podjetje OKP 

potroši za izvajanje investicijskega vlaganja in nakup opreme. Zlasti so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov 

prilagajanja deponije v Tuncovcu na sistem ločevanja in priprave frakcij odpadkov za predajo v RCERO. 
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Investicijska vlaganja v Tuncovec v sorazmernih deleţih zagotavlja vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah. 

Del sredstev se porabi tudi za nakup opreme za zbiranje in prevoz odpadkov ter za vlaganje v objekte kompostarne.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0008 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

1500700 - povračilo stroškov za ČN (Mestinje) 
Vrednost: 14.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo po prejemu obratovalnega dovoljenja ČN Mestinje na osnovi določil zakona o gospodarskih javnih 

sluţbah oddali v najem in upravljanje podjetju OKP Rogaška Slatina, d.o.o.Iz tega naslova občina v proračunu 

prejema najemnino v višini amortizacije. Gre za namenski prihodek, ki ga OKP porablja v skladu z letnim načrtom 

za investicijsko vzdrţevanje in nakup potrebne opreme (v letu 2019 za črpalko za vodo, dopolnitev krmilnega 

sistema za dehidracijo in sonde in za difuzorje). Na tej postavki je v letu 2019 predvidena poraba 14.861 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-18-0002 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1500701 - izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov 
Vrednost: 25.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se pokrivajo stroški za dogradnjo sistema kanalizacijskega omreţja naselja Šmarje pri Jelšah. V skladu 

z Nacionalnim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je v aglomeraciji 

Šmarje treba zgraditi še kanalizacijo iz strnjenega dela naselja Mala Pristava.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0040 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov 

  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1500703 - ČN Šmarje 
Vrednost: 52.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z usklajenim letnim programom OKP se bodo sredstva v višini 52.500 EUR porabila za investicijsko 

vzdrţevanje in nakup opreme. Potreben je nakup črpalke za blato in frekvenčni regulator ter obnovo vhodnih vrat. 

33.500 EUR je predvidenih za nakup zemljišča za razširitev zbirnega centra za odpadke, saj je treba del ČN fizično 

ločiti od zbirnega centra.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0074 ČN Šmarje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1500705 - ČN Rog. Slatina 
Vrednost: 68.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 68.530 EUR bo podjetje OKP, d.o.o., v letu 2019 porabilo za izgradnjo IV. bazena na ČN Rogaška 

Slatina. Gre za bazen, ki bo namenjen prevzemu grezničnih gošč, ki se na ČN Rog. Slatina vozijo z območja vseh 

šestih občin, ki jih pokriva OKP. Na širšem območju je le ČN Rog. Slatina dovolj velika, da lahko predela večjo 

količino gošč, pripeljanih iz greznic. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.517.890 EUR. Deleţ nepovratnih 

sredstev iz kohezije in MOP bo znašal predvidoma 1.131.300 EUR, razliko v višini 386.590 EUR bomo zagotovile 

občine iz sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Izvajanje investicije 

je predvideno v letih 2019, 2020 in 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0099 ČN Rog. Slatina 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1500706 - Investicije v javno kanalizacijo 
Vrednost: 22.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 2.700 EUR, ki so namenjena za pokrivanje deleţa, ki odpade na občino 

Šmarje pri Jelšah, za nakup kamere za notranje snemanje cevovodov, ki jo je podjetje OKP potrebuje za 

ugotavljanje stanja kanalizacijskih cevovodov. Sredstva v višini 20.000 EUR namenjamo za izdelavo hidravlično-

hidroloških študij, ki bodo podlaga za načrtovanje odvodnih kanalov in objektov, s katerimi bi povečali 

protipoplavno varnost, predvsem območja ob Šmarskem potoku, kot tudi celotnega dolinskega dela naselja Šmarje 

pri Jelšah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0006 Investicije v javno kanalizacijo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

 

 

150072 - izgradnja in obnove manjših kanalizacij 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji manjših kanalizacij, ki niso neposredno zajete v sistem šmarske ali 

mestinjske kanalizacije. Poleg tega so namenjena interventnim posegom na področju komunalnega urejanja in za 

plačilo stroškov, ki nastanejo ob izvajanju gradbenih del in jih ni mogoče vnaprej predvideti. Odhodek v letu 2019 

znaša 50.000 EUR. 20.000 EUR namenjamo za sofinanciranje kanalizacij v sklopu manjših obnov cest, del sredstev 

(30.000 EUR) pa namenjamo za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s pravilnikom o 

sofinanciranju MČN in kanalizacijskih priključkov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0043 Izgradnja manjših kanalizacij 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

150077 - Kanalizacija in ČN Grobelno - Šentvid-1.faza 
Vrednost: 264.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z OKP, d.o.o., Rogaška Slatina je občinska uprava Občine Šmarje pri Jelšah ţe v preteklih letih 

začela z aktivnostmi v povezavi z izgradnjo javnega kanalizacijskega omreţja v naseljih Šentvid in Grobelno, v 

navezavi na ČN Grobelno. K izgradnji sistema čiščenja fekalnih odpadnih voda na področjih aglomeracij nas 

zavezuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu z direktivo Sveta EU. V letu 2018 je 

bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje fekalnih odpadnih voda za naselji 

Grobelno in Šentvid. Izbran je bil izvajalec del in nadzor za I. fazo kanalizacijskega sistema v strnjenem delu naselja 

Grobelno. Izvedba se je začela konec leta 2018 v sodelovanju s Telekomom, ki je na tem območju začel s 

polaganjem novega optičnega kabla. Dela se bodo nadaljevala v prvi polovici leta 2019. Gradbena dela izvaja 

podjetje Stiplošek, d.o.o., nadzor pa podjetje Hidrosvet, d.o.o.. V letu 2019 so planirana sredstva v višini 264.200 

EUR za dokončanje I. faze gradnje kanalizacijskega omreţja Grobelno-Šentvid.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-15-0009 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid - I. faza 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

150078 - Kanalizacija in ČN Grobelno - Šentvid-2.faza 
Vrednost: 93.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki je predvideno nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omreţja na Grobelnem in Šentvidu ter izgradnja 

čistilne naprave Grobelno. V letu 2019 je predvidena pridobitev PZI dokumentacije za čistilno napravo in začetek 

del II. faze kanalizacijskega omreţja, ki predvideva izvedbo fekalnih kanalov v naselju Šentvid in povezavo obeh 

naselij na čistilno napravo na Grobelnem. Skupna vrednost predvidenih lastnih sredstev v letu 2019 na tej postavki 

je 93.300 EUR. Investicija se bo izvajala samo v primeru, če bomo uspeli na kakem od morebitnih razpisov za 

sofinanciranje s strani drţave ali EU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-19-0005 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid - II. faza 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

15018 - urejanje vodotokov- hidrološke presoje 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek je namenjen za izdelavo poplavnih kart in hidroloških analiz ter vodno gospodarskih projektov, ki  izhajajo 

iz pogojev Agencije RS za okolje v zvezi z urejanjem potočnih korit in objektov na njih ter za druge ureditve, nujne 

za zaščito, predvsem cestne infrastrukture pred delovanjem vpliva naraslih vod v vodotokih. S temi sredstvi 

pokrivamo tudi stroške investicijskega vzdrţevanja oblog potočnih korit v njihovem območju.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0045 Urejanje vodotokov-hidrološke presoje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

160020 - izdelava in vzpostavitev novih podatk. baz 
Vrednost: 41.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek v višini 41.827 EUR namenjamo za izdelavo in vzpostavitev različnih zakonsko obveznih podatkovnih baz. 

V sklopu postavke namenjamo del sredstev za najem programske opreme iObčina, ki vsebuje geoinformacijski 

sistem občine Šmarje pri Jelšah (GIS), modul NUSZ, modul REN, modul ZAZNAMKI in modul POTRDILO O 

NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA.  

Del sredstev se iz te postavke namenja tudi za vodenje in vzdrţevanje katastra komunalne infrastrukture, ki ga po 

pooblastilu pripravlja podjetje OKP Rogaška Slatina, d.o.o. V skupni znesek so vključena sredstva za novelacijo 

Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in objektov na njih, pripravo podatkov za vpis v zbirni kataster 

gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI) ter ustrezno aţuriranje banke cestnih podatkov (BCP). V tej postavki 

planiramo del sredstev tudi za pripravo obveznih podatkovnih baz za eventualno uvedbo davka na nepremičnine.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16003 - Priprava investicijskih projektov 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva v višini 30.000 EUR za pripravo nepredvidenih projektov (priprava DIIP, IP, INV 

...), ki jih bomo potrebovali za prijavo na razpise za pridobitev sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB124-17-0002 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni.  

 

160040 - priprava lokacij. načrtov in urbanistični natečaji OPPN 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V odhodek iz te postavke je vključen strošek za dokončanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

stanovanjsko sosesko Mestinje PC.  

 



 

Stran 99 od 130 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-13-0008 OPPN       

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

160041 - OPN občinski prostorski načrt in strokovne podlage 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski prostorski načrt 

Občinski prostorski načrt smo sprejeli avgusta 2018. Do konca leta 2018 smo s strani občanov prejeli ţe cca. 150 

novih pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. V letu 2019 20.000 EUR namenjamo za začetek postopka 

sprememb in dopolnitev OPN.  

Strokovne podlage za pripravo prostorskih  aktov 

Pri izdelavi prostorskih dokumentov je potrebno v skladu s področno zakonodajo v postopek vključiti enormno 

število nosilcev urejanja prostora, ki s svojimi smernicami in zahtevami od občin zahtevajo izdelavo dodatnih študij 

in strokovnih podlag. Za izdelavo strokovnih podlag in študij, potrebnih v postopku priprave in sprejema prostorskih 

dokumentov, namenjamo v letu 2019 20.000 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0052 Občinski prostorski načrt 

OB124-07-0053 Strokovne podlage za pripravo prostorskih  aktov  

                                     

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

160060 - analize pitne vode 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek v višini 1.000 EUR je namenjen plačilu periodičnih pregledov bakteriološke in kemične preiskave na 

vaškem vodovodu Lemberg-Beli potok. Uporabnikom vodovoda bo OKP postavil rok preklopa na javno vodovodno 

omreţje. Po tem občina ne bo več zavezana plačevati ta strošek. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni. 

160062 - investicije v vodooskrbo 
Vrednost: 228.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu dograjevanju javnega vodovodnega in hidrantnega omreţja. S 

1. 1. 2010 so se zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo vsa sredstva, ki so jih imela v upravljanju komunalna 

podjetja, prenesla v last občin. Med drugimi je bil izveden prenos vodovodnih omreţij vključno z objekti in 

napravami. V praksi to pomeni, da se sredstva, namenjena amortizaciji vodovodne infrastrukture, v obliki najemnine 
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stekajo v občinski proračun. Občina jih mora skladno s programom, ki ga na letni ravni pripravi komunalno 

podjetje, namensko porabiti za investicijsko vzdrţevanje in dograjevanje komunalne vodovodne 

infrastrukture. Podjetje OKP pripravi okvirni program porabe, ki se med letom še prilagaja glede na dejanske 

potrebe. Po tem programu bo treba  za to področje v letu 2019 zagotoviti 228.513 EUR, ki bo v celoti pokrit iz 

najemnine vodovodne infrastukture. Večji del sredstev bo v letu 2019 namenjen za sanacije cevovodov in sanacije 

črpališč. Del sredstev se planira za dograjevanje telemetrije ter sistema daljinskega odčitavanja in regulacije. V ta 

znesek je vključen tudi strošek izgradnje povezovalnega sistema Dvor-Miklavţ. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0055 Investicijsko vzdrţevanje vodovodnega in hidrant. omreţja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16009 - investicije in investic. vzdrţevanje pokop. In veţic 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 nadaljujemo z urejanjem pokopališč v smislu gradnje in popravil ograj in obzidij, urejanja notranjih poti 

in odvodnjavanja ter s hortikulturnimi ureditvami. Za ta namen namenjamo 20.000 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-07-0057 Investicije in inv. vzdrţevanje pokopališč in veţic 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16010 - Urejanje in vzdrţevanje javnih površin 
Vrednost: 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skrb za urejanje javnih površin je v letu 2018 prevzel javni zavod TŠM. V tej postavki so zajeti samo stroški za 

zavarovanje odgovornosti na javnih površinah, za vodarino iz javnih pip, ki se uporablja za zalivanje zelenic, ter za 

morebitna nepredvidena tekoča vzdrţevalna dela (npr. menjava poškodovanih košev za smeti). V letu 2019 je 

planirana poraba sredstev v višini 8.500 €. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16024 - odškodnine za uporabo zemljišč 
Vrednost: 8.350 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo poravnavali odškodninske zahtevke, ki izvirajo iz sluţnostnih pogodb ob izgradnji komunalne 

infrastrukture, ob geodetski odmeri in prenosu javnih cest v občinsko last ter odškodnine za rekultivacijo zemljišč 

ob izvajanju gradbenih del, zlasti pri linijskih objektih komunalne infrastrukture. Za pokrivanje teh stroškov 

namenjamo 8.350 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi porabe iz preteklih let. 

16026 - drugi stroški urejanja zemljišč 
Vrednost: 31.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo financirali izdelavo geodetskih podlag za pripravo urbanističnih in drugih investicijskih 

projektov, za geodetske odmere zemljišč kategoriziranih cestnih odsekov, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, ter za 

plačilo dokumentov iz uradnih geodetskih evidenc. S te postavke se pokrivajo tudi stroški pogodb in 

zemljiškoknjiţnih opravil (notarske overitve, davki ob prenosu lastništva ipd.). Za pokrivanje teh stroškov 

namenjamo 31.650 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi porabe iz preteklih let. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

23003 - sanacija plazov 
Vrednost: 632.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 smo ob izdatni finančni pomoči Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za odpravo posledic naravnih 

nesreč, uspešno sanirali plaz na cesti Pečica-Beli potok-Lemberg v višini 266.000 EUR. Za leto 2019 so s strani 

drţave zagotovljena sredstva za plaz Strtenica-Babna Reka v višini 175.000 EUR iz proračuna 2018, občina pa bo 

zagotovila sredstva za pokritje DDV-ja. Za preostanek v višini 196.000 EUR pričakujemo sklep vlade v marcu, saj 

gre za sredstva iz proračuna 2019, prav tako pa bo za ta sredstva občina zagotovila DDV iz proračuna 2019. V letu 

2019 pričakujemo tudi sklep za sanacijo plazu na cesti Šmarje-Cerovec (sv. Barbara). Predvidevamo, da bo preteţni 

del stroškov v višini 179.000 EUR zagotovilo prav tako Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 124-14-0008 Sanacija plazov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 
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4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŢAR.V.  

Vrednost: 66.614 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

060076 - plače delavcev skupnega organa obč.uprave 
Vrednost: 57.712 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli  so z Odlokom o 

ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske 

uprave za civilno zaščito in poţarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja 

zaščite in reševanja ter poţarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedeţ na občini 

Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s 

kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu sistematizirani dve delovni mesti. 

Sredstva za plače delavcev in materialne stroške skupnega organa pokrivajo občine soustanoviteljice sorazmerno 

glede na število prebivalcev. Za kritje polovice stroškov dela za delavca, ki se v skupnem organu ukvarja z 

organizacijo gasilstva v občinah ustanoviteljicah, pa smo uspeli pridobiti tudi del sofinancerskih 

sredstev Ministrstva za notranje zadeve, namenjenih za skupne občinske uprave. V letu 2019 bo tako s strani ostalih 

občin soustanoviteljic Občini Šmarje pri Jelšah za delovanje sluţbe povrnjenih 68,38 % stroškov, predvidenih v 

proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za delovanje tega organa. 31,62 % stroškov odpade na našo občino. Za 

povračilo dela teh stroškov bomo za preteklo leto ponovno poslali zahtevek na MNZ. 

Skupni organ UO za CZ in poţarno varnost opravlja naslednje naloge: 

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja: 

- Proučevanje in spremljanje nevarnosti pojava naravnih in drugih nesreč na območju občin ustanoviteljic 

- izdelava in aţuriranje ocen ogroţenosti od naravnih in drugih nesreč v občinah občin ustanoviteljic 

- izdelava in aţuriranje načrtov zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč občin ustanoviteljic 

- organiziranje in kadrovsko popolnjevanje enot Civilne zaščite (CZ) občin ustanoviteljic 

- skrb za usposabljanje in opremljanje enot CZ občin ustanoviteljic ter organiziranje in preverjanje njihove 

pripravljenosti ter opremljenosti 

- Strokovna in administrativna podpora štabom civilne zaščite občin ustanoviteljic pri njihovem delovanju 

- priprava petletnih in letnih finančnih planov občin ustanoviteljic za področje zaščite in reševanja (ZiR)  

- pripravlja petletnih in letnih programov dela za področje ZiR   

- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja v lokalnem okolju (gasilci, 

reševalna sluţba, Rdeči kriţ, Slovenska Karitas, pomembna podjetja za ZiR) 

- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja na drţavnem in regionalnem nivoju 

(Republiška Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava za zaščito in reševanje Celje, Regijski center za  obveščanje 

Celje, Republiški center za usposabljanje Ig, Gasilka zveza Slovenije) 

- spremljanje zakonodaje in izvajanje predpisov s področja ZiR in operativnega poţarnega varstva 

Sklop 2: naloge s področja strokovno-tehničnega vodenja poţarnega varstva in operativnega gasilstva  

 -    opravljanje organizacijskih, tehničnih  in strokovnih del za gasilstvo 

- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje poţarnega varstva občin ustanoviteljic 

- Izdelava ocen ogroţenosti in načrtov poţarnega varstva občin ustanoviteljic 

- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki 

delujejo v sestavu prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 

- podpora prostovoljnim gasilskim društvom, ki so člani GZ Šmarje pri Jelšah pri njihovih operativnih, 

organizacijskih, in administrativnih aktivnostih 

- sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema poţarne varnosti na vseh 

nivojih  

- urejanje  pogojev za delovanje, preizkušanje in obnavljanje sistema javnega alarmiranja 

- urejanje zavarovanja za primer poškodb pri delu operativnih gasilcev in članov CZ  

- organiziranje in izvajanje usposabljanja gasilcev do čina Gasilski častnik 

- skrb za usposabljanje gasilskega kadra za specialnosti in čine nad Gasilski častnik 
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- Organiziranje in izvedba gasilskih tekmovanj in srečanj na ravni zveze 

- skrb za izdelavo predlogov za odlikovanja gasilskih enot in enot CZ 

- pripravljanje pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko sluţbo 

- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Izhodišče za izračun je bilo število zaposlenih v tekočem letu oziroma predvideno število zaposlenih v skladu s 

kadrovskim načrtom. Izračuni temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji. 

 

0600946 - materialni stroški-skupni organ OU 
Vrednost: 8.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške skupnega organa OU za CZ in poţarno varnost planiramo 8.902 EUR. Ta sredstva so 

namenjena za pisarniški, čistilni in drugi splošni material, za elektriko, ogrevanje prostorov, vodo, odvoz 

smeti, stroške telefona in poštnine, goriva, zavarovanja, popravila in vzdrţevanje sluţbenega vozila, za stroške 

sluţbenih potovanj in druge operativne odhodke. Planirana sredstva so povišana glede na veljavni plan leta 2018 za 

20,72 %. Planira se veliki servis osebnega avtomobila, ki se uporablja za potrebe CZ in poţarne varnosti. Prav tako 

se načrtuje nakup novih pnevmatik.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu. 

 

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE 

Vrednost: 8.722 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600951 - materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje 
Vrednost: 2.016 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški za funkcioniranje krajevne skupnosti se planirajo v višini 2.016 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.  
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300251 - tekoče vzdrţ.cest v KS Dol-Sp.Mestinje 
Vrednost: 6.706 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  v višini 6.706 EUR bodo porabljena za sofinanciranje skupnih projektov z Občino za vzdrţevanje cest in 

bankin v KS.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

 

 

5002 - KS KRISTAN VRH 

Vrednost: 19.588 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600952 - materialni stroški KS Kristan vrh 
Vrednost: 2.849 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški se planirajo v višini 2.849 EUR. Sredstva bodo porabljena kot sofinanciranje prireditev in proslav 

(pogostitev), obdaritev otrok, pisarniški in drugi material v višini 1.694 EUR ,  za telefonske stroške in ogrevanje v 

višini 1.155 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe . 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300252 - tekoče vzdrţ.cest v KS Kristan vrh 
Vrednost: 16.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrţevanje cest  se planira v višini 16.739 EUR in zajema: sanacije usadov na relaciji ceste od Avto Edo do 

Korez, sanacijo ceste od farme proti Daniju Kokolu v Hajnskem, sanacijo ceste Orešič-Ţurman, pripravo ceste 

Verk- Kajba za preplastitev, sofinanciranje asfaltiranja ceste Plevčak v Hajnskem in sanacije plazu Ţerak-

Kovačič, ureditev jarkov Otrobec-Stranje in Otrobec-Drviše, košnjo obcestnih breţin ter ureditev bankin in muld po 

celotni KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

 

5003 - KS LEMBERG 

Vrednost: 3.880 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600953 - materialni stroški KS Lemberg 
Vrednost: 1.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupno se planira poraba sredstev za materialne stroške v višini 1.400 EUR. Stroški električne energije, telefonskih 

stroškov in komunalnih storitev se planirajo v višini 1.025 EUR, za storitve in material (za soorganiziranje prireditev 

v kraju) se planira 375 EUR.     

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 



 

Stran 106 od 130 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300253 - tekoče vzdrţ.cest v KS Lemberg 
Vrednost: 2.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju vzdrţevanja cest se planira 2.480 EUR, in sicer za gramoziranje ceste  Lemberg-  Frangeţ, 

nakup gramoza za makadamske ceste, urejanje bankin, postavitev obcestnih ograj, košnjo breţin ob cestah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

 

5004 - KS MESTINJE 

Vrednost: 15.862 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600954 - materialni stroški KS Mestinje 
Vrednost: 2.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva materialnih stroškov v višini  2.630 EUR se namenijo za plačilo stroška električne energije, telefonskih 

stroškov, pisarniškega materiala, blaga za novoletno obdaritev otrok OŠ Mestinje,  s  KORK soorganiziranje 

srečanja starejših občanov. Planira se tudi soorganizacija krajevnega praznika in gasilskega tekmovanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300254 - tekoče vzdrţ.cest v KS Mestinje 
Vrednost: 13.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje cest se planira v višini 13.232 EUR. V tej postavki se planira urejanje bankin lokalnih cest, čiščenje in 

popravilo jaškov meteornih vod, ureditev muld in odvodnjavanj, sanacije poškodovanih asfaltnih cestišč in redno 

vzdrţevanje krajevnih cest v naseljih  Stranje, Mestinje, Krtince in Pijovci. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

 

5005 - KS SLADKA GORA 

Vrednost: 21.813 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600955 - materialni stroški KS Sladka Gora 
Vrednost: 4.505 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški se planirajo v višini  4.505 EUR. Za plačilo stroškov novoletne obdaritve otrok, prireditve ob 

praznovanju dneva ţena, tradicionalnega srečanja pustnih mask se planira 1.200  EUR. Za plačilo stroškov 

električne energije, ogrevanja se predvideva 1.200 EUR, za tekoče vzdrţevanje posl. objektov 1.000 EUR  in 1.105 

EUR za druge operativne odhodke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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0601355 - nakup opreme KS Sl.gora 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za poslovni prostor, ki se oddaja v najem, nameravamo kupiti stavbno pohištvo (vrata) v višini 1.700 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB124-11-0001 Nakup opreme  KS Sl. Gora 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300255 - tekoče vzdrţ. cest v KS Sl. Gora 
Vrednost: 15.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrţevanje cest v višini 15.608 EUR se bodo porabila za vzdrţevanje cest, to je urejanje bankin, 

čiščenje odvodnih jarkov, muld in prepustov, gramoziranje, čiščenje obcestne zarasti, manjše sanacije, obnove, 

krpanje poškodovanih delov cestišč. 

Planira se asfaltiranje muld ob cesti Sladka Gora Polţanska vas-Polţanska Gorca, sanacija mostu pri Fidlerju, 

razširitev ceste Polţanska vas-Polţanska Gorca pod Strašek, sanacija poškodovanega dela ceste Nova vas-Sotensko, 

sanacija ceste Sladka Gora-Dolga Gora, sanacija ceste Svetelšek-Gradec, asfaltiranje dela ceste Polţanska vas 

Gradec, ceste v Novi vasi relacija Novak-Marcen (200 m) in asfaltiranje ovinka pod Voukom, cesta Polţanska 

vasGradec,ureditev odvodnjavanja na cesti Sl. Gora Pijovci, ureditev prepusta pod Bratušo-cesta Gradec,ureditev 

ceste Polţanska Gorca Bobovo (od Svetelška do meje), sanacija poškodovanega dela ceste Nova vas Jerovska vas 

(Krajnčič Haloţan), sanacija ceste Sv. Mihael Cinglak.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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5006 - KS SVETI ŠTEFAN 

Vrednost: 23.048 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600956 - materialni stroški KS Sv. Štefan 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške KS Sveti Štefan je namenjenih 5.600 EUR, ki jih planiramo porabiti za: pisarniški in splošni 

material ter storitve v višini 2.415 EUR; omenjena sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, ki jih KS 

pripravlja skupaj z društvi (materinski dan, pohod, gasilsko tekmovanje, obdaritev otrok in za druge dogodke, ki se 

dogajajo v KS), za električno energijo, ogrevanje GKD in pisarne KS, poštnino in vodarino v višini 3.185 EUR.      

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300256 - tekoče vzdrţ. cest v KS Sv.Štefan 
Vrednost: 17.448 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Omenjena sredstva se bodo porabila za redno letno vzdrţevanje makadamskih in asfaltnih cest ter javnih poti, 

ureditev bankin, čiščenje obcestnih breţin ter manjša sanacijska dela na cestiščih in javnih poteh po eventualnih 

neurjih ter druga manjša komunalna dela na področju KS. Okrog 10.000 EUR namenjamo za rekonstrukcijo ceste v 

Bukovju v Babni gori, kjer se skupaj z Občino planirajo obseţnejša vzdrţevalna dela. V planu je nadaljevanje 

vzdrţevanja cest v vseh vaseh krajevne skupnosti Sveti Štefan, kjer sta potrebna sanacija in popravilo dotrajanih 

cest. V planu KS Sveti Štefan za leto 2019 bomo namenili nekaj sredstev za osnovno pripravo odsekov cest, ki so 

namenjena asfaltiranju novih odsekov v Svetem Štefanu (cesta proti Romanu Golobu, Sveti Štefan 67,  in 

Vladislavu Mlakarju, Babna Gora 31), seveda samo ob pogoju, da bodo sami uporabniki cest resno pristopili k 

izgradnji  in tudi prispevali svoj deleţ. V načrtu so sanacije obstoječih odsekov in izgradnja mulde  Smole Povalej v 

Bukovju, za kar pričakujemo tudi sofinanciranje s strani občine. V Svetem Štefanu je potrebna preplastitev dvorišča 

pred gasilsko-kulturnem domom ter preplastitev asfaltne ceste v Babni Gori in Grobelcah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

5007 - KS ŠENTVID 

Vrednost: 28.785 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600957 - materialni stroški KS Šentvid 
Vrednost: 4.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za materialne stroške KS se planirajo stroški v višini  4.810 EUR, in sicer 2.346 EUR za pisarniški material in 

stroške soorganizacije prireditev društev v kraju (materinski dan, ţegnanje konj, obdaritev otrok, vaške igre), 1.264 

EUR za ogrevanje GKD in telefonske stroške ter 1.200 EUR za druge operativne odhodke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300257 - tekoče vzdrţ.cest v KS Šentvid 
Vrednost: 23.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se za vzdrţevanje cest namenja 23.975 EUR. V sodelovanju z Občino se planira sofinanciranje 

rekonstrukcije ceste od kriţišča Gornja vas (Tepeţ) do Zg. Bodreţ (Ţuraj) v vrednosti 8.000 € (PU 4004 - PP 

130011),  odseka ceste Koprivc Kokot v naselju Bodrišna vas, izgradnja mulde ob cesti Grobelno-Platinovec 

(Gajšek) in ob cesti Završe pri Milanu Vrabcu. Planira se izvedba odvodnjavanja na cesti Šentvid Sever-Mlače od 

Podgorška od kriţišča Pevec, vgradnja kanalov v Rakovcu pri Goleţu, priprava podlage za avtobusno postajo v Sp. 

Ponkvici, rekonstrukcija ceste Napret-Veber. Sredstva bodo namenjena tudi za vzdrţevanje makadamskih cest, 

obţagovanje vej ob cestah, čiščenje obcestnih sistemov odvajanja meteornih vod in košnjo breţin. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH  

Vrednost: 94.988 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600958 - materialni stroški KS Šmarje 
Vrednost: 12.971 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V odhodkih so planirana sredstva za funkcionalne stroške, ki predstavljajo materialne stroške delovanja KS: 

pisarniški material, čiščenje poslovnih prostorov, stroške reprezentance ter drugi splošni in posebni material ali 

storitve v višini 2.951 EUR, električno  energijo, komunalne storitve, telefonske stroške, zavarovalno premijo 

in  poštnino  v višini  1.010 EUR,  stroški dela tajnika KS in drugi operativni odhodki v višini 9.010 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300258 - tekoče vzdrţ.cest v KS Šmarje 
Vrednost: 82.017 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju programa in tekočega vzdrţevanja cest je planirano 82.017 EUR. Na tej postavki predvidevamo 

čiščenje odvodnih jarkov, muld, jaškov in prepustov, čiščenje obcestne zarasti, manjše sanacije in krpanje cestišč z 

asfaltom, gramoziranje cest in popravilo bankin. Predvidevamo ureditev več krajših odsekov cest, večje sanacije in 

obnove asfaltov naslednjih cestnih odsekov: DvorSv. Miklavţ 250 m preplastitev asfalta; ŠerovoŠkofija 800 m 

preplastitev asfalta; PredencaJešovec 400 m, sanacija cestišča, ureditev odvodnje in preplastitev asfalta; Mala 

PristavaBobovo-Orehek 700 m, sanacija cestišča, ureditev odvodnje in preplastitev asfalta; Korpule Belo 1800 m, 

širitve in sanacije cestišča, ureditev odvodnje in preplastitev; Močle-Sv. Lovrenc-Vodenovo 1.500 m, sanacije, 

ureditev odvodnje in preplastitev; BrecljevoJazbine 400 m, sanacije cestišča in asfaltiranje; BrecljevoDol 300 m, 

sanacije cestišča in asfaltiranje; JešovecBrecljevo 400 m, sanacije cestišča in asfaltiranje; VrhMurn-Cverlin 350 m, 

priprava cestišča in asfaltiranje.                                                                

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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5009 - KS TINSKO 

Vrednost: 9.423 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0600959 - materialni stroški KS Tinsko 
Vrednost: 694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški KS v skupni višini 694 EUR bodo porabljeni za obdaritev otrok v decembru in soorganiziranje 

druţabnih dogodkov v kraju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300259 - tekoče vzdrţ.cest v KS Tinsko 
Vrednost: 8.729 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za tekoče vzdrţevanje cest se planira poraba v višini 8.729. Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrţevanje cest, 

čiščenje obcestnih jarkov košnjo obcestne zarasti, vzdrţevanje bankin, popravilo ureditev odvajanja vode ob cesti. V 

sodelovanju z Občino Šmarje /J. se planira obnova dotrajanih asfaltnih cest v Zgornjem Tinskem. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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5010 - KS ZIBIKA 

Vrednost: 22.656 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

06009510 - materialni stroški KS Zibika 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški v KS v višini 3.000  EUR bodo porabljeni za  sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo v KS 

Zibika (slikarska kolonija, vaški turnir v malem nogometu ob občinskem prazniku, ob krajevnem prazniku Jernejeva 

nedelja, gasilsko tekmovanje, obdaritev otrok ob Miklavţu, otroške delavnice ob boţiču in veliki noči), in za stroške 

ogrevanja prostorov KS.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

13002510 - tekoče vzdrţ.cest v KS Zibika 
Vrednost: 19.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje cest v višini 19.656 EUR zajema  popravilo ceste proti Otorepec-Drozgomet v izmeri 300 m
2
, sanacije 

udorov in poškodb lokalnih cest ca. 400 m
2
, za novogradnjo cest v višini 2.500 EUR, za vzdrţevanje cest v 

gramozni izvedbi in košnjo obcestnih breţin.   

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe. 
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B - Račun finančnih terjatev in naloţb  
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C - Račun financiranja  

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in 

finance 

Vrednost: 517.763 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

220012 - Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov PU 4002 
Vrednost: 26.777 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnic v skupni višini 26.777 EUR.   Znesek zajema višino 

odplačila glavnice za dva najeta posojila. Planirani znesek za odplačila glavnic dveh stanovanjskih kreditov v letu 

2019 znaša skupaj 26.777 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

- amortizacijski načrt 

220013 - Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov PU 4003 
Vrednost: 233.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri PU 4003 so planirana sredstva za odplačilo glavnic 2019 v skupni višini 233.183 EUR v skladu z 

amortizacijskim načrtom za odplačilo dolgoročnih posojil najetih  za izvedbo investicij.Tu so planirana sredstva za 

odplačilo Abanki v letni višini 102.858 EUR,  NLB Celje v znesku 24.130 EUR za izgradnjo atletske steze . V letu 

2011 smo najeli kredit pri UniCredit banki in znesek za odplačilo  glavnice na letni ravni znaša 106.195 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

- amortizacijski načrti 

220014 - Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov PU 4004 
Vrednost: 87.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri PU 4004 so za leto 2019 planirana sredstva za odplačilo glavnic v skupni višini 87.593EUR v skladu z 

amortizacijskimi načrti. Postavka  zajema   odplačilo glavnice za prevzete kredite od JP OKP Rogaška Slatina ob 

ukinitvi sredstev v upravljanju za izgradnjo ČN Šmarje 22.256 EUR. V letu 2018 se je pričnelo odplačilo povratnih 

sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki smo ga najeli za potrebe sofinanciranje projekta 

"Obnova LC Mestinje-kriţišče Lemberg-Nova Vas". Potrebno bo odplačati glavnico v višini 32.302 EUR. V letu 
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2019 pa se je pričelo tudi odplačilo povratnih sredstev MGRT iz 2017, ki smo ga najeli za obnovo lokalne ceste 

Spodnje Mestinje - Zibika 1. in druga etapa. Glavnica znaša 33.035 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

- amortizacijski načrti 

220015 - Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov 
Vrednost: 170.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana odplačila glavnice najetega dolgoročnega kredita pri banki Unicredit za investicije 

izvedene v letu 2017 (kanalizacija Mestinje, prenova javne razstvetljave) in 2018. Po veljavnem amortizacijskem 

načrtu bomo odplačali glavnico v višini 64.385 EUR. Za kredit Delavske hranilnice za nakup poslovnih prostorov 

bomo v 2019 odplačali glavnico v višini 105.263 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in 

pravne zadeve 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB124-07-0001 - Nakup opreme občinske uprave 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Na tem projektu so planirana sredstva, ki so namenjena nakupu in zamenjavi iztrošene opreme (strojna in 

programska računalniška oprema, pisarniška in druga oprema) za potrebe delovanja občinske uprave. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-11-0005 - nakup avtomobila 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Nakup novega sluţbenega avtomobila zaradi dotrajanosti obstoječega. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-17-0001 - Nakup upravnih prostorov za delovanje OU 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Urediti poslovne prostore za učinkovito delovanje občinske uprave. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB124-07-0068 - Nakup opreme za civilno zaščito 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glede na realne potrebe opremiti enote za tehnično reševanje Civilne zaščite in gasilske enote z opremo na reverz, ki 

so potrebne za nujno ukrepanje ob aktualnih primerih naravnih in drugih nesreč. 

Stanje projekta 

v izvajanju. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB124-07-0069 - Nakup zaščitne gasilske opreme in vozil 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotovitev opreme in avtomobilov za zagotavljanje ustrezne operativne sposobnosti za ukrepanje ob poţarih in 

drugih nesrečah. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB124-07-0070 - Investic in investic. Vzdrţevanje gasilskih domov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Redno vzdrţevanje ter rekonstrukcije gasilskih domov v Občini Šmarje. 

Stanje projekta 

OB124-11-0004 - Nakup gasilske opreme iz poţarne takse 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva poţarne takse, ki se praznijo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje mesečno v Občinski proračun, so 

namenska sredstva in se morajo tako tudi porabljati. Na podlagi sklepa Komisije za delitev sredstev poţarnega 

sklada se nakaţejo PGD v občini, za nabavo zaščitne in reševalne opreme. 

Stanje projekta 

/ 

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

OB124-08-0076 - Podpore za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vzpodbuditi kmetijske proizvajalce v občini za posodabljanje kmetijskih gospodarstev s ciljem izboljšati in 

preusmeriti proizvodnjo in njeno kakovost, ohranjati naravno okolje, omogočiti laţje obdelovanje in izkoriščanje 

kmetijskih površin. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

OB124-08-0077 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Z dodeljevanjem subvencij skušamo vzpodbuditi kmetijske proizvajalce v občini za opravljanje dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0004 - In Cultura Veritas 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V letu 2018 smo v sodelovanju z Zagrebško ţupanijo, Razvojno agencijo Sotla in Kmetijsko gozdarskim zavodom 

Maribor uspelu na razpisu Intereg Slo-Hr s projektom In cultura veritas pridobiti nepovratna sredstva. Projekt se 

nanaša na turistične vsebine, ki zajemajo: dodatno opremljanje in ureditev Šmarske kleti in Skazove hiše, določeno 

opremo za turistične znamenitosti občine, promocijski material, izobraţevanja in usposabljanja. Projekt se je pričel 

izvajati v avgustu 2018 in se bo zaključil v drugi polovici leta 2020. 

Stanje projekta 

Aktiven 

OB124-18-0010 - Šmarski turistični preplet 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

S projektom Šmarski tustični preplet smo se prijavili na razpis LAS Obsotelje in Kozjansko. Projekt je na nivoju 

upravnega organa LAS odobren, je pa še v fazi potrditve na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeţelja. Vsebina 

projekta se nanaša na ureditev kneipovega parka, ureditev fit parka , postavitev drevesne opazovalnice, zasaditev 
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dreves po principu keltskega horoskopa, vzpostavitev mobilne aplkikacije in spletnih servisov ter več izobraţevalnih 

delavnic in promocija občine. 

Stanje projekta 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 

OB124-08-0079 - Neposredna plačila v kmetijstvu 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

S sofinanciranjem zavarovalnih premij bomo zmanjšali tveganja zaradi bolezni ţivali na kmetijski proizvodnji. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB124-07-0004 - Turistični kaţipoti 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V letu 201+ bomo poskrbeli za dodatno oznaţitev turističnih in drugih znamenitosti občine s tem, da bomo na novo 

postavili nekaj oznak in tabl s turistično vsebino. 

Stanje projekta 

Aktiven. 

OB124-17-0009 - Stroški AM - Zavod za turizem, šport in mladino 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva amortizacije se kot investicijski transfer namenjajo javnemu zavodu za vlaganja v nepremičnine in opremo 

v skladu s finančnim načrtom. S temi sredstvi se povečuje premoţenje v lasti Občine Šmarje, zavodu pa 

omogočamo kar se da primerne pogoje za delo in razvoj. 

Stanje projekta 

Aktiven 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB124-07-0007 - Investicijsko vzdrţevanje stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je investicijsko vzdrţevanje in izboljšava stanovanjskega fonda, s čimer se bo povečala tudi 

vrednost stanovanj, prav tako pa bo zagotovljena boljša energetska učinkovitost objektov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-08-0083 - Izgradnja oskrbovanih stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja oskrbovanih stanovanj zaradi povečane potrebe po zagotovitvi bivalnih enot za starejše občane. 

Stanje projekta 

V pripravi 
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16069002 - Nakup zemljišč 

OB124-07-0009 - Nakupi zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V proračunu zagotavljamo sredstva za določene nakupe zemljišč, ki so nujno potrebni za izvajanje načrtovanih 

projektov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za druţbene 

dejavnosti 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB124-07-0011 - Obnova kulturnih spomenikov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, da jim s tem podaljšamo dobo trajanja. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB124-07-0013 - Kulturni dom Šmarje-amortizacija 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva amortizacije se kot investicijski transfer namenjajo javnemu zavodu za vlaganja v nepremičnine in opremo 

v skladu s finančnim načrtom. S temi sredstvi se povečuje premoţenje v lasti Občine Šmarje, zavodu pa 

omogočamo kar se da primerne pogoje za delo in razvoj. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-17-0004 - Stroški amortizacije - muzej 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko vzdrţevanje objekta Muzeja baroka. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18059001 - Programi športa 

OB124-13-0003 - Investicije v športne objekte in površine 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva se bodo porabljala v skladu s potrebami za vlaganje v opremo in investicijsko vzdrţevanje športnih 

objektov in površin. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB124-17-0008 - Kopališče Šmarje pri Jelšah 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja teţko pričakovanega javnega kopališča v športnem parku Šmarje pri Jelšah. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-19-0004 - Obnova igrišča pri POŠ Zibika 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena obnova igrišča v Zibiki zajema obnovo površine za mali nogomet oz. rokomet (igrišče dimenzije cca 40 

x 20 m) in večnamenske asfaltirane površine (igrišče za ulično košarko in druge športne vsebine, dimenzije cca 17 x 

6 m). 

Stanje projekta 

V pripravi. 

19029001 - Vrtci 

OB124-07-0018 - Investicije in inv. vzdrţ.vrtca-AM 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vlaganja v obnovo dotrajane opreme iz vzdrţevanje prostorov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB124-07-0021 - Stroški amortizacije OŠ Šmarje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vlaganja v nadomestitev dotrajane opreme in investicijsko vzdrţevanje stavb 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB124-07-0075 - Stroški amortizacije III.OŠ Rog.Sl. 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vlaganje v nadomestitev dotrajane opreme in vzdrţevanje zgradbe. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-19-0001 - Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt zajema izgradnjo prizidka in prenovo obstoječe kuhinje na centralni OŠ Šmarje pri Jelšah. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-19-0002 - Dograditev športne dvorane pri OŠ Šmarje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Obstoječa športna dvorana je premajhna za potrebe šole in popoldanskih športnih aktivnosti, zato je nujno potrebna 

dograditev športne dvorane z dodatnimi vadbenimi prostori in izgradnjo tribune po dolţini dvorane. 
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Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-19-0003 - Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predmet investicije je izgradnja telovadnice kot prizidek k POŠ Zibika tlorisa športne površine velikosti cca 240 m2, 

dimenzije 12X20m ter skupne površine vseh prostorov cca 400 m2. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB124-07-0023 - Stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Vlaganje v nadomestitev dotrajane opreme in vzdrţevanje zgradbe. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in 

prostor 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

OB124-08-0091 - Investicijsko vzdrţevanje Aškerčev trg 24 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko vzdrţevanje objekta. 

Stanje projekta 

Na objektu se je ţe menjala kritina in ţlebovi, zamenjala se je skupna peč centralne kurjave, zamenjala so se nihajna 

vrata na hodniku in vhodna vrata v objekt. Potrebna pa je še obnova fasade in nabava opreme za "samostojno" 

ogrevanje. 

OB124-10-0005 - Sanacija objekta stara šola 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Objekt se uredi v prostore za prireditve in medgeneracijsko druţenje ter prostore za glasbeno šolo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-16-0002 - Investic. vzdrţevanje drugih obč.objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V tem programu NRP so zajeti stroški nepredvidenih in nujnih manjših vzdrţevalnih del na objektih, ki so v lasti 

Občine Šmarje pri Jelšah in jih le ta oddaja v najem ter sodijo med investicijske odhodke. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

OB124-18-0011 - Celovita ener. sanacija OŠ Šmarje - POŠ Mestinje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0012 - Celovita ener. sanacija OŠ Šmarje - POŠ Šentvid 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvjanju. 

OB124-18-0013 - Celovita ener. sanacija OŠ Šmarje - POŠ Sv. Štefan 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0014 - Celovita ener. sanacija OŠ Šmarje - POŠ Zibika 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0015 - Celovita energetska sanacija Stara šola 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0016 - Celovita energetska sanacija Zdravstveni dom 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB124-18-0017 - Celovita ener. sanacija OŠ Šmarje - objekt šole 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0018 - Tehnološka energetska sanacija Knjiţnica Šmarje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0019 - Tehnol. ener.sanacija OŠ Šmarje-objekt telovadnica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj investicijskega projekta je energetsko sanirati javni objekt, ki je v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, s ciljem 

zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi 

sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objekta. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

OB124-07-0026 - Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva se namenjajo za rekonstrukcije in asfaltiranja dotrajanih občinskih cest in cestnih odsekov, ki jih je tudi 

zaradi varnosti nujno potrebno obnoviti. Obnove se vršijo v skladu s planom, ki je v tabeli v obrazloţitvah 

posebnega dela proračuna. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-10-0002 - Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas-Sladka Gora 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Celovita obnova lokalne ceste. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-14-0001 - Povezovalna c. Gallusova-Poljana 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Komunalna ureditev stanovanjske soseske Poljana (Gallusova in Cvetlična ulica). 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB124-14-0005 - rekonstrukcija mostu na Kolodvorski 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Širitev in obnova mostu v Kolodvorski ulici, z izgradnjo pločnika. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-15-0008 - Izvedbe manjših pločnikov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Gradnja in obvnova pločnikov na območju občine. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0005 - Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestnem območju 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izvajanje akcijskega načrta celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-18-0006 - Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB124-18-0008 - Ukinitev N.P. Imeno-Stranje in Rogatec-Grobelno 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ukinitev nivojskih prehodov v skladu z odločbami Ministrstva za infrastrukturo na realciji Imeno-Stranje in 

Rogatec-Grobelno. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-19-0008 – Izgradnja koles. Povezave G15 Šentjur Rogatec 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ureditev sluţnostnih pogodb za zemljišča za izgradnjo kolesarske povezave G15 Šentjur-Rogatec. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB124-07-0036 - Inv. v parkirišča, avtobusna postajališča 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je urejanje parkirišč in avtobusnih postajališč, ki so nujno potrebna izgradnje ali pa obnove, zaradi 

varnosti vseh udeleţencev v prometu, predvsem za šolsko mladino. 

Stanje projekta 

V izvajanju skozi vsa leta. 
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OB124-18-0007 - Trajnostna mobilnost 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Izvajanje akcijskega načrta Celostne prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB124-07-0066 - Izgradnje in prenove javnih razsvetljav 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Osvetlitev kritičnih cest za varno hojo občanov . Uskladitev obstoječe javne razsvetljave v skladu z novo 

zakonodajo (Pravilnik o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja) 

Stanje projekta 

Menjajo se stare svetilke JR za bolj varčne inposamezne javne razsvetljave se uskladijo z novo zakonodajo. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB124-07-0037 - Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO-I 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje učinkovitega sistema zbiranja in ravnanja z odpadki, v skladu z okoljskimi standardi. 

Stanje projekta 

Gre za permanentni poslovni odnos med občino in izvajalcem gospodarske javne sluţbe, določen v pogodbi. 

OB124-11-0008 - Investicije za infrast.zbiranja in odvoza odpadkov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje učinkovitega sistema zbiranja in ravnanja z odpadki v skladu z okoljskimi standardi. 

Stanje projekta 

Gre za pogodbeni, večletni poslovni odnos med občino in izvajalcem gospodarske javne sluţbe. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB124-07-0040 - Izgradnja povezoval.kanaliz.in razbremenilnikov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti učinkovit sistem zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v skladu z okoljskimi standardi. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje. 

OB124-07-0043 - Izgradnja in obnove manjših kanalizacij 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti odvajanje meteornih in fekalnih vod tudi na območjih, ki niso pokrita z javnim omreţjem, zlasti če gre za 

groţnjo plazovitosti tal. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB124-07-0074 - ČN Šmarje ( investic.vzdrţ. od 2011) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti učinkovito čiščenje komunalnih voda v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi. 

Stanje projekta 

V izvajanju. Sklenjena je večletna pogodba z izvajalcem gospodarske javne sluţbe. 

OB124-08-0099 - ČN Rog.Slatina 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko in redno vzdrţevanje ČN Rogaška Slatina, v upravljanju OKP. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-11-0006 - Investicije v javno kanalizacijo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Urejanje javne kanalizacije iz okoljskih dajatev. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-15-0009 - Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid- I. faza 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V sodelovanju z OKP Rogaška Slatina izgradnja javnega kanalizacijskega omreţja v naseljih Šentvid in Grobelno, v 

navezavi na ČN Grobelno. 

Stanje projekta 

v izvajanju 

OB124-18-0002 - ČN Mestinje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicijsko in redno vzdrţevanje čistilne naprave Mestinje, v upravljanju OKP. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-19-0005 - Kanalizacija in ČN Grobelno - Šentvid II. Faza 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

V sodelovanju z OKP Rogaška Slatina izgradnja javnega kanalizacijskega omreţja v naseljih Šentvid in Grobelno, v 

navezavi na ČN Grobelno. (II. Faza). 

Stanje projekta 

V pripravi. 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

OB124-07-0045 - Urejanje vodotokov-hidrološke presoje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje pretočnosti površinskih odvodnikov s ciljem čimbolj zmanjšati vpliv visokih vod na infrastrukturne 

objekte in doseči čim višjo stopnjo poplavne varnosti. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

OB124-08-0096 - Kataster komunalne infrastrukture 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi določil Zakona o geodetski dejavnosti in Zakona o prostorskem načrtovanju moramo občine skrbeti za 

vzpostavitev in redno aţuriranje katastrov komunalne, cestne in ostale infrastrukture. Stalno aţurirani katastrski 

podatki so tako na vpogled širši javnosti, kot nam, ki potrebujemo takšne podatke za redno, tekoče in pravilno 

poslovanje. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB124-07-0052 - OPN - občinski prostorski načrt 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Razlog za pripravo OPN je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel nov Zakon o prostorskem 

načrtovanju. Izvedbeni OPN bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo 

načrtovanih prostorskih ureditev in bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev občine. Predstavljal bo 

naposredno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj za poseg v prostor. 

Stanje projekta 

Aktivnosti na drugem delu - izvedbenem delu OPN, ki bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev 

(PUP), intenzivno tečejo. 

OB124-07-0053 - Strokovne podlage za prip.prostorskih aktov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Prostorska zakonodaja nalaga pripravljalcem ( občinam) prostorskih dokumentov, da v postopek priprave tako 

strateških kot izvedbenih prostorskih aktov, vključijo vse pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoje 

smernice in zahteve k načrtovanju. Nemalokrat pa le ti občinam naloţijo izdelavo posebnih in dodatnih strokovnih 

podlag in študij kot obvezne priloge pri izdelavi posameznih prostorskih aktov. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB124-13-0008 - OPPN 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava občinskih podrobnih prostorkih načrtov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB124-17-0002 - Priprava investicjskih projektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Priprava potrebne dokumentacije za prijave na razpise, predvsem nepredvidene. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB124-07-0055 - Investicije v vodooskrbo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljati stabilno oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo. 
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Stanje projekta 

Gre za trajno nalogo občine v smislu zagotavljanja trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvaja se na osnovi 

pogodbenega odnosa med občino in izvajalcem gospodarske javne sluţbe. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB124-07-0057 - Investicije in invest.vzdr.pokopal.in veţic 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti dostojno urejenost pokopaliških objektov in pokopališč na območju občine. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB124-14-0008 - Sanacija plazov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Saniranje večjih plazov (kot posledica naravnih nesreč) v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, ki pokrije 

večji del stroškov. 

Stanje projekta 

V izvajanjju. 

5005 - KS SLADKA GORA 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

OB124-11-0001 - Nakup opreme KS Sl.Gora 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so namenjena nakupu opreme za prostore delovanja KS. 

Stanje projekta 

V pripravi 


