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OBRAZLOŢITVE VSEH DELOV PRORAČUNA 
 

UVOD  
Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta 20. 12. 
2017, objavljen v Ur. l. RS št. 79/2017.   
Zaključni račun je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in prejemke ter 
odhodke in izdatke za leto 2018, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. Zajema tudi 
podatke iz bilance stanja in upravljanje likvidnosti sistema EZR. Zaključni račun upošteva strukturo 
sprejetega proračuna in vsebuje:  

1. Splošni del zaključnega računa 
2. Posebni del zaključnega računa 
3. Obrazloţitve vseh delov zaključnega računa  

 

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so: 
1. Zakon o javnih financah;   
2. Zakon o računovodstvu;  
3. Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna; 

4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava; 

5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava; 

6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; 
7. Pravilnik o načinu in rokih  usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu; 
8. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja preseţka upravljanja 

s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa; 
9. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zaklad. računa.   
 

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa  
je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po postopku: 

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za 
preteklo leto in ga predloţijo ţupanu do 28. 2. tekočega leta; 

- ţupan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga 
predloţi ministrstvu  pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta; 

- ţupan predloţi predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila 
tekočega leta; 

- ţupan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za 
finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.  

 

1. OBRAZLOŢITVE SPLOŠNEGA DELA ZR 
III./ 1.1. Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna  
Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih 
načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo drţavnega in občinskih 
proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavini del navodil za 
pripravo proračunov, ki jih je neposrednim in posrednim uporabnikom v oktobru posredoval oddelek za 
druţbene dejavnosti in finance. Izhodišča iz  navodila so bila naslednja: 

 Višina plač in drugih izdatkov za zaposlene v letu 2018 se določi v skladu z Dogovorom o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju;   

 Materialni stroški in drugi izdatki se planirajo brez povišanja, realno glede na nujne potrebe in ne 
glede na ţelje ter skrajno varčevalno;  

 regres za letni dopust in prehrano se planira v skladu z določili veljavne zakonodaje; 

 občina pokriva samo tiste izdatke, ki jih je dolţna glede na zakonske predpise; 

 planirana sredstva morajo biti porabljena strogo namensko glede na planirane namene. 
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Primerjave v splošnem in posebnem delu proračuna so pripravljene tako, kot je predpisano, in sicer: 
1. Sprejeti proračun oz. rebalans; 
2. Veljavni proračun (s prerazporeditvami); 
3. Realizirani proračun;  
4. Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom; 
5. Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom.  

 
III./1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem 
preseţku ali primanjkljaju in zadolţevanju proračuna z obrazloţitvijo pomembnejših odstopanj 
med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, preseţkom oziroma primanjkljajem in 
zadolţevanjem 
 
Splošni del ZR je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema 
podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2018 ter vse primerljive indekse. 
Podatki so izkazani v €. Sestavljen je iz treh bilanc: 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB IN  
C. RAČUN FINANCIRANJA  
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
Bilanca prihodkov in odhodkov je  prikaz predvidenih in doseţenih prihodkov ter predvidenih 
in doseţenih odhodkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018.  
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili 
nakazani in vsi realizirani  odhodki oz. izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz podračuna proračuna 
do 31. 12. 2018.  
 
V spodnji tabeli je prikaz primerjave realizacije prihodkov,odhodkov in proračunskega preseţka z 
veljavnim planom proračuna 2018. Bilanca prihodkov in odhodkov ZR proračuna je razdeljena na tri 
dele, ki so izkazani: 
  
                                                                                                                                      (v €) 
Vrste proračunskih prih. in odhodkov Sprejtei plan Veljavni plan Realizacija Index Index Strukt. Strukt.

2018 2018 2018 4/2 4/3 sprej. plan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

I. SKUPAJ PRIHODKI 11.132.768 11.132.768 9.638.428 86,6 86,6 124,9% 100,0%

DAVČNI PRIHODKI 7.397.830 7.397.830 7.437.355 100,5 100,5 83,0% 77,2%

NEDAVČNI PRIHODKI 775.243 775.243 816.464 105,3 105,3 8,7% 8,5%

KAPITALSKI PRIHODKI 1.679.448 1.679.448 360.531 21,5 21,5 18,8% 3,7%

TRANSFERNI PRIHODKI 1.280.247 1.280.247 1.024.078 80,0 80,0 14,4% 10,6%

II. SKUPAJ ODHODKI 12.423.384 12.423.381 10.694.470 86,1 86,1 138,8% 100,0%

TEKOČI ODHODKI 2.261.990 2.313.892 2.152.938 95,2 93,0 25,3% 20,1%

TEKOČI TRANSFERI 4.116.144 4.117.497 3.934.255 95,6 95,5 46,0% 36,8%

SKUPAJ TEKOČI ODH. IN TRANSF. 6.378.134 6.431.389 6.087.193 95,4 94,6 71,3% 56,9%

INVESTICIJSKI ODHODKI 5.724.857 5.654.343 4.270.463 74,6 75,5 64,0% 39,9%

INVESTICIJSKI TRANSFERI 320.393 337.649 336.814 105,1 99,8 3,6% 3,1%

SKUPAJ INVEST. ODH. IN TRANSF. 6.045.250 5.991.992 4.607.277 76,2 76,9 67,6% 43,1%

III. PROR. PRESEŽEK/PRIMANJKLJ. -1.290.616 -1.290.613 -1.056.041  
 
Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2018 realizirala 9.638.428 € prihodkov, kar je 13,4 % manj, kot je 
bilo planirano. Vzroki za niţjo realizacijo prihodkov od planirane so predvsem bistveno niţje doseţeni 
kapitalski prihodki, podrobnejši podatki za niţjo realizacijo so navedeni pri obrazloţitvi posameznih 
vrst prihodkov v nadaljevanju.  
Odhodki so bili  realizirani v višini 10.694.470 €, kar je za 13.9 % manj, kot je bilo planirano za  2018. 
Predvsem zaradi niţje realizacije prihodkov od pričakovane ni bilo realiziranih vseh odhodkov v 
načrtovani višini ali pa so se premaknili v leto 2019. Podrobna obrazloţitev in pojasnila odstopanj 
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realizacije od plana so razloţena v obrazloţitvah posebnega dela proračuna pri vsakem proračunskem 
uporabniku posebej. 
Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 6.087.193 €, kar je za 5,4 % manj, kot smo 
planirali. Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 4.607.277 €, kar je za 
23,1 % manj, kot smo planirali. V strukturi odhodkov realizacije leta 2018 predstavljajo tekoči odhodki 
in transferi 56,9 %, investicijski odhodki in transferi pa 43,1 %, kar kaţe na to, da gre več kot polovica 
sredstev proračuna za tekoče odhodke, manj kot polovica pa ostane za investicije.  
Proračunski preseţek oziroma primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V 
letu 2018 so bili prihodki planirani v niţjem znesku kot odhodki in tako je bil predviden proračunski 
primanjkljaj v višini 1.290.613 €, dejanski proračunski primanjkljaj je znašal 1.056.041 €. Podrobnejše 
obrazloţitve so v nadaljevanju. 
Namen obrazloţitev vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije 2018 od 
veljavnega proračuna in zakaj niso ali so bili doseţeni cilji in rezultati po proračunskih področjih. 
 

A1)  PRIHODKI PRORAČUNA 
 
Vsi realizirani prihodki tekočega leta v primerjavi s planom so prikazani v naslednji tabeli: 
                       v €   v %  
 
 Vrste proračunskih prihodkov Konto Sprejeti 

plan 2018

Veljavni 

plan 2018

Realizacija 

 2018

Indeks 

5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

PRIHODKI SKUPAJ 11.132.768 11.132.768 9.638.428 86,58 86,58

TEKOČI PRIHODKI 8.173.073 8.173.073 8.253.819 100,99 100,99

DAVČNI PRIHODKI 70 7.397.830 7.397.830 7.437.355 100,53 100,53

Davki na dohodek in dobiček 700 6.672.978 6.672.978 6.672.978 100,00 100,00

- dohodnina 7000 6.672.978 6.672.978 6.672.978 100,00 100,00

Davki na premoženje 703 516.150 516.150 536.310 103,91 103,91

- Davki na nepremičnine - nusz 7030 439.700 439.700 442.818 100,71 100,71

- Davki na premičnine 7031 100 100 629 629,00 629,00

- Davek na dediščine in darila 7032 12.200 12.200 6.077 49,81 49,81

- Davki na promet nepremič. in fin.pr. 7033 64.150 64.150 86.786 135,29 135,29

Domači davki na blago in storitve 704 208.702 208.702 220.733 105,76 105,76

Drugi davki 706 0 7.335

NEDAVČNI PRIHODKI 71 775.243 775.243 816.464 105,32 105,32

Ud. na dobič. in doh. od premoženja 710 653.243 653.243 609.713 93,34 93,34

- prihodki od obresti 7102 100 100 33 33,43

- prih. od premoženja – najemnine 7103 653.143 653.143 609.680 93,35 93,35

Takse in pristojbine 711 6.500 6.500 8.440 129,85 129,85

Globe in druge denarne kazni 712 10.000 10.000 16.740 167,40 167,40

Prihodki od prodaje blaga in stor. 713 3.000 3.000 1.935 64,50 64,50

Drugi nedavčni prihodki 714 102.500 102.500 179.636 175,25 175,25

KAPITALSKI PRIHODKI 72 1.679.448 1.679.448 360.531 21,47 21,47

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 720 135.550 135.550 70.000 51,64

Prihodki od prodaje zemljišč 722 1.543.898 1.543.898 290.530 18,82 18,82

PREJETE DONACIJE 73 0 0 0

TRANSFERNI PRIHODKI 74 1.280.247 1.280.247 1.024.078 79,99 79,99                                                                                                 
 
                       v €   v %  
Vrste proračunskih prih. in odhodkov Sprejtei plan Veljavni plan Realizacija Index Index Strukt. Strukt.

2018 2018 2018 4/2 4/3 sprej. plan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

I. SKUPAJ PRIHODKI 11.132.768 11.132.768 9.638.428 86,6 86,6 124,9% 100,0%

DAVČNI PRIHODKI 7.397.830 7.397.830 7.437.355 100,5 100,5 83,0% 77,2%

NEDAVČNI PRIHODKI 775.243 775.243 816.464 105,3 105,3 8,7% 8,5%

KAPITALSKI PRIHODKI 1.679.448 1.679.448 360.531 21,5 21,5 18,8% 3,7%

TRANSFERNI PRIHODKI 1.280.247 1.280.247 1.024.078 80,0 80,0 14,4% 10,6%  
 
Skupni prihodki so bili realizirani v višini 9.638.427 €, kar je 13,40 % manj od planiranih. V  strukturi 
predstavljajo najvišji odstotek vseh prihodkov davčni prihodki, saj so dosegli 77,2 % vseh prihodkov. 
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Glede na strukturo sledijo davčnim prihodkom transferni z 10,6 % v strukturi, nedavčni (8,5 %) in pa 
kapitalski (3,7 %). 
 

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. Prihodki, ki jih občina izkazuje v 
poslovnih knjigah v letu 2018, so bili realizirani 5 % višje kot smo planirali. 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: 
 

700  Davki na dohodek in dobiček   
7000 dohodnina, kot odstopljeni vir občinam, ki je bila v proračunu za leto 2018 planirana in realizirana 
v višini 6.672.978 €. Podrobno prikazan »Obseg primerne porabe za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 
2018« je  v tabeli 1 v prilogah zaključnega računa za leto 2018.     

 
703 Davki na premoţenje 
7030 davki na nepremičnine znašajo 442.818 € in zajemajo davek od premoţenja od stavb in 
prostorov za rekreacijo, ki je bil realiziran v višini 2.361 €, in nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki je bilo  realizirano skupaj z  zamudnimi obrestmi v višini 440.467 €. Letni prihodek od 
NUSZ je znašal od pravnih oseb 152.680 €, od fizičnih oseb 285.990 €, zamudnih obresti pa je bilo 
vplačanih 1.797 €. Skupaj so davki na nepremičnine glede na plan 2018 realizirani 103,91 %.  
7031 davki na premičnine  
Zajemajo davek od premoţenja na posest plovil in so bili realizirani v višini 628,97 €, indeks na plan 
znaša 629. 
7032 davki na dediščine in darila  
So realizirani v višini 6.077 € in so od planiranih manjši za 50,19 %.   
7033  davki na promet nepremičnin in na finančno premoţenje   
So bili realizirani v višini 135,9 % plana, kar v znesku  pomeni 86.786 €. Njihov priliv je odvisen od 
obsega prometa nepremičnin in jih je teţko pravilno planirati. Prilivi se nanašajo na promet nepremičnin 
od pravnih (20.930 €) in fizičnih (65.384 €) oseb ter zamudnih obresti (472 €).  
 

704 Domači davki na blago in storitve  
Predstavljajo v strukturi realiziranih davčnih prihodkov niţji deleţ (2,96 %), in sicer 220.733 €. V to 
skupino sodijo: 
7044 davki na posebne storitve  
Davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 12.543 €, kar pomeni 318,1 % več od 
planiranega zneska. Tudi ta davek je teţko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na 
srečo v posameznem letu. 
7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev  
Prihodki od drugih davkov  na uporabo blaga in storitev so bili realizirani  v skupni višini 208.190 €, kar 
je 1,2 odstotka več od plana:  
                                                          v € 
   

Okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 197.611 

Turistična taksa   1.963 

Pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest   6.355 

Druge občinske takse 2.260 

 
Najvišji deleţ drugih davkov na uporabo blaga in storitev predstavlja okoljska dajatev, ki sodi po 
Odloku o proračunu v namenske prihodke občine, pobira pa jo pri ceni vode Javno komunalno 
podjetje in jo mesečno prazni na prehodni račun, od tod pa UJP v občinski proračun  

 
706 Drugi davki in prispevki 
7060 drugi davki in prispevki  
To so nerazporejene praznitve Finančne uprave RS iz naslova davkov. V 2018 znašajo 7.335  €.  
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71 NEDAVČNI PRIHODKI  
so bili v proračunu za leto 2018 planirani v višini 775.243 €, realiziranih pa je bilo 816.464 €, kar je za 
5,32 % odstotkov več od plana. 
 
Med nedavčne prihodke spadajo: 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja  
so 6,7 % niţji od plana tekočega leta in njihova realizacija znaša skupaj 609.713 €, kar je za 0,2 
odstotkov več kot v letu 2017. Ti prihodki se členijo na: 
7102 prihodki od obresti  
so znašali 33,43 € in so bili niţji od načrtovanih (100 €), indeks znaša 33,43.   
7103 prihodki od premoţenja   
so bili v letu 2018 vplačani v višini 609.680 €, kar je 6,65 % manj, kot je bilo načrtovano. Najvišji deleţ 
teh prihodkov predstavljajo najemnine, manj pa podeljene koncesije in drugi prihodki od premoţenja. 
V tabeli so prikazani vsi prihodki od premoţenja z zneski realizacije v letu 2018. 
          

Naziv postavke v € 

Najemnine poslovnih prostorov 7.064 

Najemnine stanovanjskih prostorov 112.327 

Najemnine Krajevnih skupnosti 8.520 

Najemnine komunalne infrastrukture 458.650 

Druge manjše najemnine (zemljišča,garaţe, reklamni panoji) 4.762 

Najem vrtov 306 

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za gospodarjenje z divjadjo  1.386 

Prihodki iz naslova podeljene koncesije za vodno pravico 10.087 

Bisol – sluţnost za elektrarno na šoli 6.578 

Skupaj 609.680 

 
Najvišji deleţ prihodkov od premoţenja predstavljajo prihodki od najemnin za komunalno 
infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno snago (ZC Tuncovec in 
RCERO) in čistilno napravo Šmarje in Mestinje. Ti prihodki so po ZJF in Odloku o proračunu 
namenski, njihova poraba pa je prikazana v posebnem delu proračuna. Sledijo ji najemnine za 
stanovanjske in poslovne prostore. V letu 2018 smo realizirali 112.327 € najemnin iz naslova 
stanovanjskih prostorov.  
Prihodki od najemnin krajevnih skupnosti se nanašajo na KS Sladka Gora, ki je prejela 8.520 €. 
Poraba sredstev je bila planirana v posebnem delu proračuna pri omenjenih proračunskih uporabnikih.  
Precejšen deleţ  v odstotku glede na planirana sredstva v  prihodkih od premoţenja pa predstavljajo 
prihodki od podeljenih koncesij. Za gospodarjenje z divjadjo smo v letu 2018 s strani Ministrstva za 
kmetijstvo  prejeli 1.363 €.  Za vodno pravico za rabo podzemne vode iz vrtine, ki so jih na podlagi 
odločb Agencije RS za okolje plačala podjetja: Terme Olimia (7.824 €), Droga Kolinska (2.263 €) smo 
skupaj prejeli 10.087 €. 
Stanje neporabljenih namenskih prihodkov na dan 31. 12. je prikazano v poročilu o realizaciji 
namenskih sredstev. 
 

711 Takse in pristojbine  
Takse so bile v primerjavi z realizacijo  leta 2017 višje za 13,29 %, s planom za leto 2018 pa za 29,85 
%, realizirani prihodek je znašal 8.440 €. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih 
taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki s svojo vlogo sproţi postopek, predviden v taksni tarifi. V 
proračunu so bila sredstva planirana glede na realizacijo preteklih let v višini 6.500 €. 

 
712 Globe in druge denarne kazni  
V proračun se stekajo tudi denarni prekrški, med katere spada nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora in globe za prekrške. Ti prihodki so od planiranih višji za 67,4 % in znašajo 16.740 
€. Prihodke prazni Uprava za javna plačila iz podračuna dajatev v občinski proračun. Sredstva za 
globe in prekrške se praznijo v celoti, nadomestila v degradacijo in uzurpacijo prostora pa v višini 40 % 
nadomestila. Odstotek je višji zaradi uspešnosti inšpekcijskega nadzora in postavljanja kazni, ki ga 
izvaja medobčinski inšpektorat.  
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   
Ti prihodki izhajajo iz izdanih računov za razne storitve, ki jih za druge opravlja občina proti plačilu. 
Teh prihodkov smo v proračunu za leto 2018 predvideli 3.000 €, realizacija pa je znašala 1.935 €. 
Prihodek se nanaša na prodajo oglasov v Šmarskih novicah (370 €) in naročnine (11 €), prodajo 
parkirnih ur (10 €) in čiščenje in urejanje okolice pri upravnih stavbah Aškerčev trg 11,12  (1.544 €).  
 

 

714 Drugi nedavčni prihodki  
V proračunu za leto 2018 so bili drugi nedavčni prihodki (k 7141) načrtovani v višini 102.500 €, njihova 
realizacija pa je bila 75,25 % višja in je znašala 179.636 €. 
                                                                                                                                       v € 
 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

7141 05 Prihodki od komunalnih prispevkov 129.472 

7141 06 Prihodki od doplačil občanov za izvaj.dol.progr.tekoč. znač. 46.144 

7141 99 Drugi izredni nedavčni prihodki 4.020 

7141 Drugi nedavčni prihodki 179.636 

 
V kategorijo drugih nedavčnih prihodkov sodijo: 

 Prihodki od komunalnih prispevkov, ki so znašali 129.472 € in so bili realizirani 61,8 % nad 
planom. Znesek smo planirali na podlagi preteklega leta, realizacijo je teţko predvidevati.  

 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 46.144 € so 
bili v letu 2018 precej višji od planiranih, dosegli so 3x višino plana. Ti prispevki sicer 
predstavljajo doplačila občanov za oskrbo v domovih za ostarele, za pomoč na domu in za 
druţinskega pomočnika na podlagi odločb Centra za socialno delo in pa na podlagi sklepov 
sodišča po zapuščinski razpravi za pokojne oskrbovance, za katere je oskrbnino ali del le-te 
poravnavala občina. V celem letu je bilo 24.434 € vplačanih iz naslova povračila stroškov 
oskrbnin, 21.710 € kot sofinanciranje stroškov druţinskega pomočnika. 

 Drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 4.020 €, kar je skoraj 43 % manj od 
planiranih. Glavni razlog nizke realizacije je v tem, ker smo planirani v skupnem znesku 7.000 
€ izrednih prihodkov, ki se med letom običajno pojavijo nenačrtovano, vendar jih je bilo tokrat 
izredno malo. V realiziranem znesku pa so zajeti naslednji prihodki: 

 refundacija dela kurjača poslovnih prostorov Aškerčev trg 11 in 12 v višini 480 €;  

 refundacija ZZZS za del plače zaposlenih, ki so krvodajalci, v višini 1.398 €; 

 povračilo pavšalnih stroškov obratovanja za prostore KS Šmarje v višini 720 €-letno; 

 povračilo stroškov vnosa obrazcev o oceni škode - suša 2017 v aplikacijo od Uprave 
za zaščito 468 € 

 zaračunane negativne obresti za stanje denarnih sredstev na EZR zavodov – 377 €;  

 druga posamično manjša izredna nakazila v skupni višin –577 €.  
         

 
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
V proračunu za leto 2018 oz. v predlogu Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem – načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto 2018 smo načrtovali kapitalske prihodke v višini  
1.679.448 €, ţal smo uspeli realizirati le 360.531 €, kar pomeni komaj 21,47 % realizacijo.  
V letu 2018 smo  izvedli 4 javne draţbe, in sicer 7. 2. 2018, 7. 5. 2018, 1.8.2018 in 25. 10. 2018. med 
večjimi načrti prodaj smo uspeli  prodati  zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod v vrednosti 276.513 € 
in  montaţno stanovanjski hišo na naslovu Finţgarjeva 4, Šmarje pri Jelšah v vrednosti 70.000 €. 
Drugega večjega premoţenja nismo uspeli prodati. Med največjimi nerealiziranimi prodajami 
nepremičnega premoţenja je 21,5 ha zemljišč, namenjenih za golf v Jelšingradu, 
  
Premoţenje smo prodajali tako, da smo pridobili cenitve sodno zapriseţenega cenilca in namero za 
prodajo objavili na naši spletni strani. V skladu z zakonodajo smo večje prodaje izvajali z metodo javne 
draţbe.  
 
Poleg navedenega nam je uspelo prodati še nekaj manjših stavbnih in kmetijskih zemljišč. Prav tako 
nam je uspelo realizirati kar nekaj menjav zemljišč v skladu s sprejetim načrtom.  
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Podrobno so prodaje opredeljene v realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem – načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto 2017, ki je obvezna priloga zaključnega računa.  
 
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg.sred. 
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov  
Promet s stanovanjskimi objekti je bil realiziran le v višini 70.000 € (Zorič).  
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč  
Promet s kmetijskimi zemljišči je bil realiziran le v višini 263 € (Kosaber).  
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 290.267 €. Kaj se je prodalo, je razvidno 
iz realizacije Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem.   
 

73 PREJETE DONACIJE     
Prihodki od donacij niso bili planirani in prav tako niso bili realizirani. 
 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
Iz drţavnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, javnih skladov in javnih agencij je bilo v letu 
2018 vplačanih 1.024.078 €, kar pomeni 80 % realizacijo planiranih sredstev. Pojasnila o odstopanjih 
realizacij od plana so navedena pri posameznih transferih. 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo planirali v višini 1.150.601 €, realizacija je 
bila 80,1 % in je znašala 921.698 €. 
7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna so bila planirana v višini 969.503 €. Realizacija  v 2018 
je bila le 74,40 %,  znašala je 721.375 €, in sicer iz naslova:  

- tekočih sredstev drţavnega proračuna  v višini 171.769 €,  
- sredstev drţavnega proračuna za investicije v višini 549.606 €, ki so bila namenjena za: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(v €) 

 
del konta Naziv prihodka Sredstva od Realiz. 2018

7400 04 Financiranje druţinskega pomočnika Ministrstva za delo,druţino, soc. zadeve 39.195

7400 04 Javna dela šport  Brgles, Jagodič Zavod za zaposlovanje 17.022

7400 04 Javna dela šport Zavod za zaposlovanje 10.034

7400 04 Javna dela urejanje površin Zavod za zaposlovanje 58.593

7400 04 Javna dela pomoč OU Zavod za zaposlovanje 8.905

7400 04 CZ-sofin.skup.obč.uprave Ministrstvo za javno upravo 5.260

7400 04 Nadzor in obč. redarstvo Ministrstvo za javno upravo 18.769

7400 04 Proračunski sklad za gozdove Min. za kmet., gozdars. in prehrano 13.278

7400 04 Gozdne ceste Min. za kmet., gozdars. in prehrano 714

171.769

7400 Povratna sredstva za investicije - 23. člen Min. za gospod. razvoj in tehnologijo 306.446

7400 Poţarna taksa Ministrstvo za obrambo 16.617

7400 Drţavni proračun-plazovi Ministrstvo za okolje in prostor 203.915

7400 Za projekt šport Min. za gospod. razvoj in tehnologijo 5.740

7400 Razvoj zelenega turizma avtodomi Min. za gospod. razvoj in tehnologijo 9.768

7400 Energ.sanac.stavb, sofin. koles.steze 7.120

549.606sredstva za investicije iz drţavnega proračuna

tekoča sredstva iz drţavnega proračuna

 
 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se nanašajo na refundacijo stroškov dela dveh 
zaposlenih delavcev v skupnem organu za področje CZ in poţarne varnosti. Realizacija prihodkov v 
letu 2018 je bila 42.303 €, kar je 98,08 % planiranih sredstev. 
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                                                                                                                                              (v €) 
del konta Naziv prihodka Sredstva od Realiz. 2018

7401 Ref.skupni organ CZ Občine skupnega organa 42.303

skupaj 7401 42.303  
 
 
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov se nanašajo na sredstva Eko sklada in Fundacije za šport. 
Sredstva so bila planirana v višini 137.968 €, realizirana pa v višini 158.020 €, kar je 14,53 % več kot 
smo planirali.  Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala pri sredstvih Fundacije za 
šport za telovadnico pri POŠ Sveti Štefan. V 2018 smo prejeli tudi sredstva, ki smo jih planirali za 
naslednje leto. 

(v €) 
del konta Naziv prihodka Sredstva od Realiz. 2018

7403 Telovadnica Sveti Štefan Eko sklad 118.904

7403 Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv.Štefan Fundacija za šport 39.116

skupaj 7403 158.020  
 

 
741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU  
Sredstva so bila planirana v višini 129.646 €, realizirana pa v višini 102.380 €, kar je 78,96 % več kot 
smo planirali.  Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala, ker na projektu In cultura 
veritas ni bilo realiziranih vseh predvidenih aktivnosti za leto 2018 in zato tudi ni bilo pridobljenih 
prihodkov.  
 

VEČJA ODSTOPANJA PRIHODKOV MED VELJAVNIM IN REALIZIRANIM 
PRORAČUNOM na podlagi  Navodila o pripravi zaključnega računa proračuna 
(2. točka 9. čl.) 
Tabela odstopanja  prihodkov: 
 

(v €) 
 Vrste proračunskih prihodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018 Indeks 4:3 Razlika 4-3

1 2 3 3 4 5 6

PRIHODKI SKUPAJ 11.132.768 11.132.768 9.638.428 86,58 1.494.340 -           

TEKOČI PRIHODKI 8.173.073 8.173.073 8.253.819 100,99 80.746                 

DAVČNI PRIHODKI 70 7.397.830 7.397.830 7.437.355 100,53 39.525                 

Davki na dohodek in dobiček 700 6.672.978 6.672.978 6.672.978 100,00 -                        

- dohodnina 7000 6.672.978 6.672.978 6.672.978 100,00 -                        

Davki na premoţenje 703 516.150 516.150 536.310 103,91 20.160                 

- Davki na nepremičnine - nusz 7030 439.700 439.700 442.818 100,71 3.118                   

- Davki na premičnine 7031 100 100 629 629,00 529                      

- Davek na dediščine in darila 7032 12.200 12.200 6.077 49,81 6.123 -                  

- Davki na promet nepremič. in f in.pr. 7033 64.150 64.150 86.786 135,29 22.636                 

Domači davki na blago in storitve 704 208.702 208.702 220.733 105,76 12.031                 

Drugi davki 706 0 7.335 7.335                   

NEDAVČNI PRIHODKI 71 775.243 775.243 816.464 105,32 41.221                 

Ud. na dobič. in doh. od premoţenja 710 653.243 653.243 609.713 93,34 43.530 -                

- prihodki od obresti 7102 100 100 33 67 -                       

- prih. od premoţenja – najemnine 7103 653.143 653.143 609.680 93,35 43.463 -                

Takse in pristojbine 711 6.500 6.500 8.440 129,85 1.940                   

Globe in druge denarne kazni 712 10.000 10.000 16.740 167,40 6.740                   

Prihodki od prodaje blaga in stor. 713 3.000 3.000 1.935 64,50 1.065 -                  

Drugi nedavčni prihodki 714 102.500 102.500 179.636 175,25 77.136                 

KAPITALSKI PRIHODKI 72 1.679.448 1.679.448 360.531 21,47 1.318.917 -           

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 720 135.550 135.550 70.000 65.550 -                

Prihodki od prodaje zemljišč 722 1.543.898 1.543.898 290.530 18,82 1.253.368 -           

PREJETE DONACIJE 73 0 0 0 -                        

TRANSFERNI PRIHODKI 74 1.280.247 1.280.247 1.024.078 79,99 256.169 -               
 
 
Skupni prihodki so bili v letu 2018 realizirani pod planom, znotraj  posameznih  kategorij prihodkov pa 
so bila odstopanja: 
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 pri davčnih prihodkih so bila manjša odstopanja pri davkih na premoţenje, in sicer pri davkih 
na nepremičnine, davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin. Vse tri je 
teţko planirati, saj niso predvidljivi in nastajajo ob trenutnih situacijah. Tudi pri domačih davkih 
na blago in storitve so bila odstopanja pri nepredvidljivemu davku na dobitke od iger na srečo 
in pri okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Davčni prihodki so 
bili skupno za 39.525 € višji od plana. 

 pri nedavčnih prihodkih je bila realizacija prav tako višja od plana, znotraj pa je bilo najvišje 
odstopanje pri prihodkih od premoţenja – najemnine, ki so bile niţje za 43.463 €, drugi 
nedavni prihodki pa so bili višji za 77.136 €.  

 najvišje odstopanje med planom in realizacijo je bilo v letu 2018 pri kapitalskih prihodkih, ki 
nastanejo ob prodaji premoţenja občine (poslovnih prostorov, stanovanj, zemljišč, opreme). 
Podrobna obrazloţitev je pri 72 Kapitalski prihodki, stran 9.    

 nekoliko višje odstopanje pri zneskih realizacije od plana je pri transfernih prihodkih zaradi 
manj prejetih sredstev iz drţavnega proračuna, kot je bilo prvotno planirano. To znaša v 
znesku 256.169 €, kar v realiziranih transfernih prihodkih pomeni 25 %. Do tako velikega 
odstopanja je prišlo zaradi tega, ker se je sanacija plazu Strtenica-Babna reka prestavila na 
leto 2019. 

 
 

A2) ODHODKI PRORAČUNA 
 
Vsi realizirani odhodki leta 2018 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega 
leta so prikazani v spodnji tabeli:     
 

(v €) 
Vrste proračunskih odhodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

ODHODKI SKUPAJ 4 12.423.384 12.423.381 10.694.470 86,08 86,08

TEKOČI ODHODKI 40 2.261.990 2.313.892 2.152.938 95,18 93,04

Plače in drugi izdatki zaposlenim 400 633.273 631.572 602.628 95,16 95,42

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 401 101.175 106.740 103.309 102,11 96,79

Izdatki za blago in storitve 402 1.354.242 1.430.080 1.315.192 97,12 91,97

Plačila domačih obresti                                403 41.300 41.300 27.609 66,85 66,85

Rezerve 409 132.000 104.200 104.200 78,94 100,00

TEKOČI TRANSFERI 41 4.116.144 4.117.497 3.934.255 95,58 95,55

Subvencije 410 68.000 68.000 62.195 91,46 91,46

Transf. posameznikom in gospodinj. 411 2.664.940 2.668.902 2.540.039 95,31 95,17

Transf. neprofitnim org. in ustanovam 412 271.842 271.042 268.936 98,93 99,22

Drugi tekoči domači transferi 413 1.111.362 1.109.553 1.063.085 95,66 95,81

INVESTICIJSKI ODHODKI 42 5.724.857 5.654.343 4.270.463 74,60 75,53

Nakup in gradnja osnovnih sredstev 420 5.724.857 5.654.343 4.270.463 74,60 75,53

INVESTICIJSKI TRANSFERI 43 320.393 337.649 336.814 105,13 99,75

Inv. transfer pravnim in f izič. osebam 431 199.100 211.356 211.356 106,16 100,00

Investicijski transferi PU 432 121.293 126.293 125.458 103,43 99,34

PRORAČUNSKI PRESEŢEK/PRIMAN. -1.290.616 -1.290.613 -1.056.041  
 
 

        (v €) 
                                                                                                                          
Vrste proračunskih prih. in odhodkov Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Index Index Strukt. Strukt.

2018 2018 2018 4/2 4/3 sprej. plan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

II. SKUPAJ ODHODKI 12.423.384 12.423.381 10.694.470 86,08 86,08 138,8% 100,0%

TEKOČI ODHODKI 2.261.990 2.313.892 2.152.938 95,18 93,04 25,3% 20,1%

TEKOČI TRANSFERI 4.116.144 4.117.497 3.934.255 95,58 95,55 46,0% 36,8%

SKUPAJ TEKOČI ODH. IN TRANSF. 6.378.134 6.431.389 6.087.193 95,44 94,65 71,3% 56,9%

INVESTICIJSKI ODHODKI 5.724.857 5.654.343 4.270.463 74,60 75,53 64,0% 39,9%

INVESTICIJSKI TRANSFERI 320.393 337.649 336.814 105,13 99,75 3,6% 3,1%

SKUPAJ INVEST. ODH. IN TRANSF. 6.045.250 5.991.992 4.607.277 76,21 76,89 67,6% 43,1%  
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Odhodki so bili planirani v višini 12.423.384 €, veljavni plan odhodkov je 12.423.381 po opravljenih 
prerazporeditvah. Realizacija odhodkov je bila v višini 10.694.470 €, kar je 13,92 % manj, kot je bilo 
planirano, najniţja je bila realizacija pri investicijskih odhodkih. Glede na leto 2017 so bili skupno 
odhodki višji za 19,5 %.  
 
 

40 TEKOČI ODHODKI  
                                                                                  

(v €) 
Vrste proračunskih odhodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

ODHODKI SKUPAJ 4 12.423.384 12.423.381 10.694.470 86,08 86,08

TEKOČI ODHODKI 40 2.261.990 2.313.892 2.152.938 95,18 93,04

Plače in drugi izdatki zaposlenim 400 633.273 631.572 602.628 95,16 95,42

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 401 101.175 106.740 103.309 102,11 96,79

Izdatki za blago in storitve 402 1.354.242 1.430.080 1.315.192 97,12 91,97

Plačila domačih obresti                                403 41.300 41.300 27.609 66,85 66,85

Rezerve 409 132.000 104.200 104.200 78,94 100,00  
 
Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem 
delu proračuna. V največjem deleţu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske 
uprave in na obveznosti občine po drugih različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe. 
 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
V  letu 2018 je bilo za plače in izdatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila planirano 
633.273 €, prerazporejeno je bilo 1.701 €, veljavni plan je znašal 631.572 €. Poraba sredstev za plače 
in druge izdatke zaposlenim se je zmanjšala glede na leto 2017 za 1,62 %, kar je v znesku 9.903 €, 
glede na veljavni plan pa so plače niţje za 4,58 %. V letu 2018 je bilo povprečno število zaposlenih, 
glede na število delovnih ur, 18,8 delavcev. V to postavko spadajo: plače in dodatki, regres za letni 
dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki zaposlenim. V skupini 
kontov za plače so zajeta sredstva za vse zaposlene za nedoločen in določen čas, tudi preko javnih 
del.  

                                                                                                                          (v €) 
 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4000 00 Osnovne plače 504.312,16 

4000 001 Bolezni do 30 dni 7.637,31 

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 22.921,55 

4000 03 Poloţajni dodatek 1.179,71 

4000 04 Drugi dodatki 702,97 

4000 Plače in dodatki 536.753,70 

4001 00 Regres za letni dopust 24.317,78 

4001 Regres za letni dopust 24.317,78 

4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom 22.979,44 

4002 03 Povračila in stroški prevoza na delo in iz dela 13.128,30 

4002 Povračila in nadomestila 36.107,74 

4003 02 Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova pov. obsega dela 4.293,27 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.293,27 

4009 00 Jubilejne nagrade 577,52 

4009 02 Solidarnostne pomoči 577,51 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.155,03 

Skupaj   602.627,52 
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   
 
Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence je bilo v letu 2018 predvidenih za porabo 
101.175 €, s prerazporeditvijo 106.740 €, realiziranih pa 103.309 €. Prispevki se plačujejo v skladu s 
predpisano zakonodajo in se delijo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Skupna višina prispevkov je 
16,10 % od bruto plač zaposlenih za nedoločen in določen čas.  

                                                                                                                            (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4010 01 Prispevek SPIZ 8,85 %  52.447,48 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidno zavarovanje 52.447,48 

4011 00 Prispevek za obvezno zdrav. Zavarovanje 6,56 37.911,76 

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu 0,53%  4.711,10 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  42.622,86 

4012 00 Prispevek za zaposlovanje 0,06% 335,95 

4012 Prispevek za zaposlovanje 335,95 

4013 00 Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 559,93 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 559,93 

4015 00 Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavar. - ZKDPZJU 7.342,81 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavarov. Na podlagi ZKD 7.342,81 

Skupaj   103.309,03 

 

 

402  Izdatki za blago in storitve  
so bili  prvotno planirani v višini 1.354.242 €, med letom pa so bile v skladu s predpisi opravljene 
prerazporeditve na novo višino sredstev za porabo 1.430.080 €. Prerazporeditve so bile opravljene 
med posameznimi podkonti pri različnih proračunskih uporabnikih. Realizacija izdatkov za blago in 
storitve je bila 8 % niţja od veljavnega plana in je znašala 1.315.192 €. V sklop teh odhodkov spadajo: 
 
4020 pisarniški in splošni material in storitve je realiziran v višini 71,8 % veljavnega plana, med letom 
se je višina planiranih sredstev povišale za 5.468 € zaradi prerazporeditev na druge konte. Sem sodijo 
stroški pisarniškega in čistilnega materiala, zaloţniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, stroški 
oglaševanja, računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentančni stroški in storitve restavracij ter 
drug splošni material in storitve. Poraba posamičnih stroškov (k 4020), ki sodijo v gornji sklop je 
naslednja: 

                                                                                                                     (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4020 00 Pisarniški material in storitve 5.969,44

4020 01 Čistilni material in storitve 12.210,00

4020 03 Zaloţniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.360,70

4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.646,18

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 25.055,90

4020 07 Računalniške storitve 2.519,30

4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.069,90

4020 09 Izdatki za reprezentanco 3.157,23

4020 10 Hrana, storitve restavracij, menz 11.206,77

4020 11 Storitve informacijske podpore uporabnikom 3.974,49

4020 99 Drugi splošni material in storitve 24.401,21

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 105.571,12  
 

 
4021 izdatki za posebni material in storitve dosegajo 93,2 % veljavnega plana, med letom pa je bila 
opravljena prerazporeditev na 43.151 €, čeprav potem do realizacije v višini veljavnega plana ni prišlo. 
Izdatki prikazujejo porabo nabave sluţbenih oblek, drobnega orodja, zdravniški pregledi zaposlenih, 
geodetske storitve in nabave drugega posebnega materiala. Sluţbene obleke in drobno orodje so v 
večini  strošek javnih del v občini, nekaj pa zadeva tudi druge delavce, ki jim po pravilniku o delovni 
obleki ta tudi pripada. Podrobna poraba po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu, v 
spodnji tabeli pa je prikaz porabe na kontu 4021: 
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                                                                                                                           (v €) 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4021 00 Uniforme in sluţbena obleka 1.429,84 

4021 08 Drobni inventar 4.197,63 

4021 11 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih uprav. 1.107,47 

4021 13 Geodetske storitve, cenitve in dr. podobne stor.  29.796,43 

4021 99 Drugi posebni material in storitve 3.697,87 

4021 Posebni material in storitve 40.229,24 

 
 
 
4022 stroški energije, voda, komunalne storitve in komunikacije so realizirani v višini 88,8 % plana, 
med letom pa je bilo opravljeno nekaj prerazporeditev in prvotno planiran znesek se je zniţal za 6.433 
€. Najvišji znesek v tem sklopu izdatkov predstavlja poraba električne energije, potem pa si glede na 
višino porabe sledijo po vrsti stroški ogrevanja, stroški telefona, poštnina, voda in smeti. V tabeli je 
prikazana poraba podkonta  4022 po vrsti stroškov: 

                                                                                                                               (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4022 00 Električna energija 32.667,22

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 16.718,47

4022 03 Voda in komunalne storitve 2.296,64

4022 04 Odvoz smeti 569,2

4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta 7.711,18

4022 06 Poštnina in kurirske storitve 6.428,12

4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale 112,4

4022 Energija, voda, komunal. storitve in komunikacije 66.503,23  
 
4023 prevozni stroški in storitve so za 18,4 % niţji od veljavnega plana in so se s prerazporeditvijo 
med letom zniţali za 1.761 €. Nanašajo se na goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrţevanje in 
popravila vozil ter nadomestne dele, registracijo in zavarovanje vozil. Prikazani so na  kontih 4023: 

                                                                                                                                (v €) 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4023 00 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.435,47 

4023 01 Vzdrţevanje in popravila vozil 2.234,62 

4023 04 Pristojbine za registracijo vozil 297,74 

4023 05 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.329,47 

4023 06 Stroški nakupa vinjet in urbane 220,00 

4023 Prevozni stroški in storitve 7.517,30 

 
 
4024 izdatki za sluţbena potovanja so za 12,8 % niţji od plana tekočega leta in so bili s 
prerazporeditvijo med letom povišani za 604 €. Veljavni plan je tako znašal 4.854 €, realizirano pa je 
bilo 4.232 €. Izdatki za sluţbena potovanja predstavljajo kilometrine za sluţbena potovanja in 
dnevnice.   
 
4025 stroški tekočega vzdrţevanja so glede na planirana sredstva niţji za 1,1 %, med letom pa so bili 
s prerazporeditvami znotraj proračunskih uporabnikov povišani za 86.057 €. Najvišji odstotek porabe 
je na tekočem vzdrţevanju drugih objektov, kjer je zajeto tudi letno in zimsko vzdrţevanje cest. Sicer 
pa stroški tekočega vzdrţevanja pomenijo še vzdrţevanje poslovnih objektov, stanovanjskih objektov 
in drugih gradbenih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, vzdrţevanje računalniške in 
druge opreme. 
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                                                                                                                    (v €) 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4025 00 Tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov 13.436,69 

4025 01 Tekoče vzdrţevanje stanovanjskih objektov 11.684,40 

4025 03 Tekoče vzdrţevanje drugih objektov 856.974,84 

4025 04 Zavarovalne premije za objekte 4.449,29 

4025 10 Tekoče vzdrţevanje komunikacijske opreme 778,12 

4025 11 Tekoče vzdrţevanje druge opreme 975,29 

4025 12 Zavarovalne premije za opremo 7,69 

4025 14 Tekoče vzdrţevanje licenčne programske opreme 10.133,57 

4025 15 Tekoče vzdrţevanje strojne računalniške opreme 1.098,00 

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrţevanje in zavarovanje  8.020,44 

4025 Tekoče vzdrţevanje 907.558,33 

 
 
4026 najemnine in zakupnine so v primerjavi z veljavnim  planom realizirane za 36,6 % manj, med 
letom pa so se s prerazporeditvami predvidena sredstva zmanjšala za 2.436 €. Najemnine občina 
plačuje za fotokopirni stroj, za programsko računalniško opremo, za bokse za ţivali v Zonzani in za 
najem prostorov za potrebe raznih dogodkov. 

                                                                                                                           (v €) 

Konto  Naziv konta Realizacija 2018 

4026 03 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.950,00 

4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.232,94 

4026 07 Najem programske računalniške opreme 8.793,46 

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnice 7.269,52 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.245,92 

                                  

 
4029 drugi operativni odhodki dosegajo 80,9 % veljavnega plana, ki je za 6.343 € niţji od sprejetega 
zaradi prerazporeditev. Sem spadajo plačila po podjemnih pogodbah zunanjim izvajalcem, sejnine 
obč. svetu in vsem odborom, strokovno izobraţevanje zaposlenih, stroški notarjev in cenilcev, stroški 
članarin, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet in bančnih storitev in drugi 
operativni odhodki. Izplačila po podjemnih pogodbah se ne nanašajo za redno zaposlene v občinski 
upravi, ampak za plačilo predstavniku občine, ki nadzoruje stroške sprejema in namestitve ţivali v 
zavetišču Zonzani. 

                                                                                                                       (v €) 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah 5.081,12 

4029 05 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.530,53 

4029 07 Izdatki za strokovno izobraţevanje zaposlenih 2.147,46 

4029 20 Sodni str., storitve odvetnikov, sod.izved., tolmačev, notarjev 20.514,47 

4029 22 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.022,72 

4029 23 Druge članarine 265,00 

4029 30 Plačila storitev organiz. poobl za plač.promet 354,50 

4029 31 Plačila bančnih storitev 483,80 

4029 32 Stroški, povezani z zadolţevanjem 1.010,00 

4029 99 Drugi operativni odhodki 115.647,37 

4029 Drugi operativni odhodki 164.083,97 

 
 
403 Plačila domačih obresti  
Realizacija stroškov obresti v letu 2018 zajema zneske plačanih obresti od najetih kratkoročnih in 
dolgoročnih kreditov. Ti stroški so glede na veljavni plan tekočega leta za 33,1 % niţji, prerazporeditev 
med letom nismo opravljali, zato je sprejeti plan enak veljavnemu – 41.300 €.  
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                                                                                                                       (v €) 

Konto Naziv konta Realizacija 2018 

4031 01 Plačila obresti od kredov-poslovnim bankam 22.049,11 

4033 051 Pl. Obresti od dolg. Kreditov - Stanovanj.skladu RS 4.746,69 

4033 054 Plačila obresti za kredit ČN Šmarje (OKP) 813,57 

4033 Plačila obresti od kred. - drugim domačim kreditodajalcem 5.560,26 

 
 Skupaj 27.609,37 

 
 
409 Rezerve  
V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije.  
Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega 
odstavka 49. člena Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo praviloma mesečno, najkasneje pa 
do konca leta na konto rezervnega sklada, kjer je knjiţena poraba.  
Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi odloka o proračunu razporejajo za 
nepredvidene in premalo planirane odhodke.  
Skupni znesek proračunske rezerve je bil glede na plan tekočega leta porabljen v višini 100 % plana. 
Proračunska rezerva v višini 104.200 € je bila prenesena na sklad v celoti, iz proračunske rezervacije 
pa je bilo prerazporejeno 30.000 €, kot je bilo planirano. Poročili o porabi sredstev rezerve in 
rezervacije sta v nadaljevanju obrazloţitev splošnega dela. 
 
 

41 TEKOČI TRANSFERI  
 

(v €) 
Vrste proračunskih odhodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

TEKOČI TRANSFERI 41 4.116.144 4.117.497 3.934.255 95,58 95,55

Subvencije 410 68.000 68.000 62.195 91,46 91,46

Transf. posameznikom in gospodinj. 411 2.664.940 2.668.902 2.540.039 95,31 95,17

Transf. neprofitnim org. in ustanovam 412 271.842 271.042 268.936 98,93 99,22

Drugi tekoči domači transferi 413 1.111.362 1.109.553 1.063.085 95,66 95,81  
 
Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 
storitve. Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v 
posebnem delu proračuna. V največjem deleţu se nanašajo na transfere posameznikom in 
gospodinjstvom in tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih sluţb. Glede na 
preteklo leto so višji za 5,77 odstotka, glede na veljavni plan so 4,45 odstotka. Med letom je bil plan z 
prerazporeditvami zvišan za 1.353 €. 

 
410 Subvencije 

V proračunu za leto 2018 je bilo za subvencije predvideno 68.000 €, realizirano pa 62.195 €, kar 
pomeni 91,5 %. Vsa nakazila so bila izvršena za področje kmetijstva, prerazporeditev skupnega 
zneska subvencij med letom ni bilo, zato je sprejeti plan enak veljavnemu.  

                                                                                                                           (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4102 17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 62.194,80

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 62.194,80  
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  
To so plačila, ki pomenijo dodatek k druţinskim prihodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. 
Upravičenost do posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Za 
transfer posameznikom in gospodinjstvom je bilo načrtovano v veljavnem planu (po prerazporeditvi 
+3.962 €) 2.668.902 €, porabljenih pa 2.540.039 €, kar je 7,8 % niţje od zastavljenega plana. 
Zajemajo: 
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                                                                                                                            (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4111 03 Darilo ob rojstvu otroka 16.000,00

4111 Druţinski prejemki in starševska nadomestila 16.600,00

4119 00 Regresiranje prevozov v šolo 283.446,24

4119 02 Doplačila za šolo v naravi 8.220,00

4119 09 Regresiranje oskrbe v domovih 381.718,61

4119 20 Subvencioniranje stanarin 45.778,14

4119 21 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev 1.554.235,86

4119 22 Izplačila druţinskemu pomočniku 94.319,38

4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 155.721,13

4119 Drugi transferi posameznikom 2.523.439,36

Skupaj 2.540.039,36  
 
4111 druţinske prejemke in starševska nadomestila, to so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki 
se podeljujejo na podlagi  vlog v skladu z občinskim pravilnikom in znašajo 200 € na otroka. Ti 
transferi so 75,5 % realizirani v primerjavi z veljavnim planom. 

 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju, kot so športna 
društva, gasilska društva, humanitarna društva, kulturna društva za ljubiteljsko kulturo, kmetijska 
društva in druge ustanove, ki ne ustvarjajo dobička s svojim delom. Ti transferi so bili v letu 2018 
realizirani v višini 99,2 % plana, v skupnem znesku 268.936 €. Sredstva se delijo na podlagi letnih 
razpisov v skladu s sprejetimi pravilniki  za vsako zgoraj omenjeno področje posebej.   

 
413 Drugi tekoči domači  transferi  
V veljavnem planu znašajo 1.109.553 €, kar je 1.809 € manj od sprejetega plana, realizirani pa so v 
višini 1.063.085 €. Izkazujejo se takrat, kadar so prejemniki sredstev druge ravni drţave. 
 
                                                                    v € 

Konto Naziv konta Realizacija 2018

4130 03 Sredstva prenesena drugim občinam 42.189,99

4130 Tekoči transferi občinam 42.189,99

4131 05 Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine 95.808,92

4131 Tekoči transferi v sklade social. zavarovanja 95.808,92

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade 7.500,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 7.500,00

4133 00 Tekoči transferi v JZ - sred. za plače in druge izdatke zaposl. 397.728,87

4133 01 Tekoči transferi v JZ - sred. za prisp. delodajalcev 46.892,29

4133 02 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve 447.290,07

4133 Tekoči transferi v javne zavode 891.911,23

4135 00 Tekoča pl.stor. drugim izvajalcem jav.sluţb, ki niso posr. PU 4.176,81

4135 Tekoča pl.drugim izvaj.javnih sluţb, ki niso posredni PU 4.176,81

4136 00 Tekoči transferi v javne agencije 21.498,00

4136 Tekoči transferi v javne agencije 21.498,00

Skupaj 1.063.084,95  
 

 

4130 tekoči transferi občinam kot sofinanciranje za skupni občinski organ – medobčinski inšpektorat.  
 
4131 tekoči transferi v sklade social. zavarovanja kot prispevek v ZZZS za zdrav. zavarovanje  
brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina. 
 
4132 tekoči transferi v druge javne sklade za delovanje na področju občine. Gre za sredstva, 
nakazana po pogodbi za delovanje izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 
 
4133 tekoči transferi v javne zavode na področju druţbenih dejavnosti – za plače, za prispevke 
delodajalcev in za izdatke za blago in storitve. Najvišji deleţ med tekočimi transferi v javne zavode 
predstavlja transfer v JZ Knjiţnica Šmarje in JZ Osnovna šola Šmarje, nakazujejo pa se na podlagi 
proračuna in sklenjenih letnih pogodb. Skupni tekoči transferi v javne zavode so bili planirani v višini 
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930.928 €, med letom zmanjšani na 925.769  €, realizirani  pa v višini 891.911 €, kar je 96,3 % 
veljavnega plana. 
 
4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluţb pomenijo stroške prevozov na obdukcije, ki jih 
izvajajo koncesionarji, ki niso PU. 
 
4136 tekoči transferi v javne agencije, katerih ustanovitelj ali delni ustanovitelj je občina. Nakazilo v 
letu 2018 je bilo izvršeno Razvojni agenciji Sotla. 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  
Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, premoţenja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, 
novogradnje, investicijsko vzdrţevanje in obnove zgradb in drugih objektov. Sprejeti znesek v 
proračunu je bil med letom s prerazporeditvami zniţan za 70.514 € in je znašal v veljavnem proračunu 
5.654.343 €, realizacija pa je znašala 4.270.463 €. Glede na preteklo leto so bili investicijski odhodki 
višji za 42,3 %, v primerjavi z veljavnim planom pa niţji za 24,5 %. Realizacija je  niţja od planirane 
predvsem zaradi prenosa nekaterih projektov v izvajanje v prihodnje leto. Vrste investicijskih odhodkov 
za: 
 

420-nakup in gradnjo osnovnih sredstev in njihova realizacija glede na plan so prikazani v 

spodnji tabeli.     
 

                                                                                                                                   (v €) 
                                                                                                                                                                                                                            

Vrste proračunskih odhodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

Nakup zgradb in prostorov 4200 1.521.340 1.509.169 1.479.789 98,05

Nakup prevoznih sredstev 4202 1.500 1.500 0,00

Nakup opreme 4202 147.046 183.300 157.581 107,16 85,97

Nakup drugih osnovnih sredstev 4203 4.500 2.062 0,00 0,00

Novogradnje,rekonstrukcije in adaptacije 4204 2.735.636 2.687.905 1.696.850 62,03 63,13

Investicijsko vzdrţevanje in obnove 4205 822.509 719.737 521.739 63,43 72,49

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4206 214.000 186.825 115.568 54,00 61,86

Nakup nematerialnega premoţenja 4207 3.850 4.164 4.164 108,16 100,00

Študije o izvedlj. projektov, PD, nadzor 4208 274.476 359.681 294.772 107,39 81,95

INVESTICIJSKI ODHODKI SKUPAJ 42 5.724.857 5.654.343 4.270.463 74,60 75,53  
 
Podrobnejši prikaz porabe je prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v 
posebnem delu zaključnega računa, podrobnejšo razdelitev po kontih pa prikazujemo spodaj. Vse 
tabele prikazujejo podatke v €. 
 
4200 nakup zgradb in prostorov – sredstva so bila s prerazporeditvami v veljavnem planu 1.509.169 €, 
realizirana pa v višini 1.479.789 € za nakup poslovnih prostorov občine.   
 
 
4202 nakup opreme – sredstva so bila s prerazporeditvami v veljavnem planu povišana za 16.385 €, 
porabljena pa za nabavo naslednje opreme:   

                                  
                                                                                                                                                   (v €) 

 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4202 00 Nakup pisarniškega pohištva 451,40

4202 02 Nakup strojne računalniške opreme 6.145,86

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 27.397,74

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav 123.586,47

4202 Nakup opreme 157.581,47  
 

 
4204 novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije so se v tekočem letu s prerazporeditvami zniţale za 
47.732 €, njihova realizacija pa je bila 63,1 % veljavnega plana, kar  v absolutni vrednosti znaša 
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1.696.850 €. Odstopanja med sprejetim in veljavnim planom in njihovo porabo so razvidna v 
posebnem delu proračuna. Odhodki se nanašajo na: 

                                                                                                                                   (v €) 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4204 00 Priprava zemljišča 1.769,00

4204 01 Novogradnje 916.521,87

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 778.558,68

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.696.849,55  
 
 
4205 investicijska vzdrţevanja in obnove se prav tako nanašajo na vsa ţe zgoraj omenjena področja 
in tudi na javno upravo za vzdrţevanja poslovnih stavb. Za ta namen je bilo v sprejetem planu 2018 
planiranih 822.509 €, znesek je v veljavnem planu niţji za 102.772 €, realizacija pa je bila 72,5 % 
veljavnega plana. Največ je bilo porabljeno za sanacijo plazov, za obnovo občinskih stanovanj, in 
ureditev pokopališča Šmarje. 182.908 € je bilo namenjenih za obnovo obstoječih vodovodnih omreţij, 
vodohranov in črpališč. 
 

                                                                                                                         (v €) 
 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4205 00 Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave 338.831,25

4205 01 Obnove 182.907,87

4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove 521.739,12  
 
4206 nakup zemljišč se nanaša kmetijska in stavbna zemljišča, ki jih občina potrebuje za  izvedbo 
planiranih investicij predvsem na področju komunalne infrastrukture, rekonstrukcij cest in drugo, 
predvideno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoţenja. V primerjavi z veljavnim planom 
je bilo realizirano 61,9 %, to je 115.568 €. Podrobna izpeljava nakupa zemljišč je prikazana v 
posebnem delu proračuna in njegovih obrazloţitvah pri PU 4002 in 4004.  

                                                                                                                                   (v €) 

 
Konto Naziv konta Realizacija 2018

4206 00 Nakup zemljišč 115.568,15

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 115.568,15  
 
4207 nakup nematerialnega premoţenja pomeni stroške nakupa licenčne in druge programske 
opreme. Planirano je bilo 3.850 € sredstev, s prerazporeditvami je veljavni plan znašal 4.164 €,  
porabljenih pa je bilo 4.164 € za nakupe licenčnih in drugih programov. 

                                                                                                                            (v €) 
 

Konto Naziv konta Realizacija 2018

4207 03 Nakup licenčne programske opreme 4.163,86

4207 Nakup nematerialnega premoţenja 4.163,86  
 
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in nadzor so bili planirani prvotno v 
višini 274.476 €, s prerazporeditvami pa se je plan povečal za 85.681 € in je znašal v veljavnem planu 
359.681 €. Realizacija glede na veljavni plan pa je bila 82 %. Podrobna poraba je naslednja: 

                                                                                                                                 (v €) 
 

Konto Naziv konta Realizacija 2018

4208 00 Študije o izvedljivosti projekta 2.437,56

4208 01 Investicisjki nadzor 56.114,36

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 122.385,57

4208 99 Plačila drugih stroitev in dokumentacije 113.834,64

4208 Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inţeniring 294.772,13

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 294.772,13  
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  
Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, 
za vzdrţevanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili v sprejetem proračunu planirani v višini 
320.393 €, v veljavnem planu 337.649 €, realizirani pa so bili v znesku 336.813 €, to je 99,8 % 
planiranih sredstev. Nanašajo se na: 

                                                                                                                                   (v €) 
 
Vrste proračunskih odhodkov Konto Sprejeti plan 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 5:3 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 6 7

INVESTICIJSKI TRANSFERI 43 320.393 337.649 336.814 105,13 99,75

Inv. transfer pravnim in fizič. osebam 431 199.100 211.356 211.356 106,16 100,00

Investicijski transferi PU 432 121.293 126.293 125.458 103,43 99,34  
 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so: 
4310 transferi neprofitnim organizacijam, kot so razna društva in druge ustanove, ki ne ustvarjajo 
dobička. V letu 2018 so bili realizirani investicijski transferi v višini 203.500 €, od tega prostovoljnim 
gasilskim društvom 128.500 €, od tega 18.000 € PGD Zibika za nakup vozila, 5.000 € PGD Zibika za 
obnovo doma, 3.000 € PGD Šentvid za pr€editev prostorov in 15.000 € PGD Mestinje za razširitev 
garaţe. Ostala sredstva prostovoljnim gasilskim društvom so za nakup zaščitne opreme. Za obnovo 
kulturnih spomenikov je bilo realiziranih 75.000 € (Ţupnija Šmarje pri Jelšah – obnova ţupnijske 
cerkve 70.000 €, in ŢU Sladka Gora – nujna vzdrţevalna dela na kozolcu ob ţupnišču 5.000 €. 
 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bili nakazani za pokrivanje stroškov amortizacije in 
drugih investicijskih stroškov, nakazovali pa so se JZ Knjiţnici Šmarje, Osnovni šoli in Otroškemu 
vrtcu Šmarje, Glasbeni šoli Rog. Sl. in Zdravstvenemu domu Šmarje, JZ za turizem, šport in mladino.  
Skupno je bilo omenjenim javnim zavodom nakazano 125.458 €, kar 99,3 % glede na veljavni plan.  

VEČJA ODSTOPANJA ODHODKOV MED VELJAVNIM IN REALIZIRANIM 
PRORAČUNOM na podlagi Navodil o pripravi zaklj. računa pr. (2. tč 9. čl.) 

 
Vrste proračunskih odhodkov Konto Veljavni plan 

2018

Realizacija 

2018

Indeks 4:3 Razlika 4-3

1 2 3 4 5 6

ODHODKI SKUPAJ 12.423.381 10.694.470 86,08 1.728.911 -      

TEKOČI ODHODKI 40 2.313.892 2.152.938 95,18 160.954 -         

Plače in drugi izdatki zaposlenim 400 631.572 602.628 95,16 28.944 -           

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 401 106.740 103.309 102,11 3.431 -             

Izdatki za blago in storitve 402 1.430.080 1.315.192 97,12 114.888 -         

Plačila domačih obresti                                403 41.300 27.609 66,85 13.691 -           

Rezerve 409 104.200 104.200 78,94 -                   

TEKOČI TRANSFERI 41 4.117.497 3.934.255 95,58 183.242 -         

Subvencije 410 68.000 62.195 91,46 5.805 -             

Transf. posameznikom in gospodinj. 411 2.668.902 2.540.039 95,31 128.863 -         

Transf. neprofitnim org. in ustanovam 412 271.042 268.936 98,93 2.106 -             

Drugi tekoči domači transferi 413 1.109.553 1.063.085 95,66 46.468 -           

INVESTICIJSKI ODHODKI 42 5.654.343 4.270.463 74,60 1.383.880 -      

Nakup in gradnja osnovnih sredstev 420 5.654.343 4.270.463 74,60 1.383.880 -      

INVESTICIJSKI TRANSFERI 43 337.649 336.814 105,13 835 -                

Inv. transfer pravnim in f izič. osebam 431 211.356 211.356 106,16 -                   

Investicijski transferi PU 432 126.293 125.458 103,43 835 -                

PRORAČUNSKI PRESEŢEK/PRIMAN. -12.423.281 -10.693.840 1.729.441        
 

Skupni odhodki so bili v letu 2018 realizirani pod  planom zaradi naslednjih vzrokov: 
odhodki so bili realizirani v skupni višini 10.694.470 €, to je 86,08 % veljavnega plana, dejansko je bila 
realizacija nekoliko višja, vendar še ni bilo realizirano plačilo. Podatek iz bilance stanja o neplačanih 
odhodkih nam pove, da je realizacije določenih nalog prišlo v letu 2018, ampak se je njihovo plačilo 
zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2019 (272.251 €). Neporavnanih zapadlih obveznosti, ki  jim je 
rok plačila potekel v letu 2018, na dan 31. 12. nismo imeli. 
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Vzrok za niţjo realizacijo skupnih odhodkov je poleg zgoraj omenjenih tudi v tem, da je bilo nekaj  
projektov v celoti, nekaj pa delno prestavljenih v izvajanje v leto 2018, do izvedbe nekaterih pa sploh 
ni prišlo. Zaradi neuspelih prodaj premoţenja so bili kapitalski prihodki v primerjavi s planom nizki, 
zaradi tega smo premišljeno varčevali na vseh področjih proračunske porabe. 
 
V naslednji tabeli pa prikazujemo še nekaj pojasnil z vidika porabe po področjih. Vsa področja so 
realizirana manj, kot so bila planirana.  
 
 

                                                                                                                                   (v €) 
 

Področje Veljavni plan 2018 Realizacija 2018 Indeks 3:2 Razlika 3-2

1 2 3 4 5

01  Politični sistem 108.200,00               91.200,34               84,29 -17.000 €

02 Ekonomska in f iskalna  administracija 7.015,00                   5.233,50                 74,60 -1.782 €

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč -                             -                           0 €

04 Skupne administrativne sluţbe in splošne javne storitve 85.438,25                 74.209,13               86,86 -11.229 €

05 Znanost in tehnološki razvoj -                             -                           0 €

06 Lokalna samouprava 2.467.463,75            2.396.840,70          97,14 -70.623 €

07 Obramba in ukrepi ob izrednih ukrepih 217.354,00               214.729,03             98,79 -2.625 €

08 Notranje zadeve in varnost 4.500,00                   4.446,51                 98,81 -53 €

10 Trg dela in delovni pogoji -                             -                           0 €

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 136.092,00               105.262,55             77,35 -30.829 €

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 28.729,00                 16.652,98               57,97 -12.076 €

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2.155.543,00            1.950.976,43          90,51 -204.567 €

14 Gospodarstvo 486.314,00               466.323,07             95,89 -19.991 €

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 509.286,00               312.432,41             61,35 -196.854 €

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko in komunalna dejavnost 741.701,00               628.964,54             84,80 -112.736 €

17 Zdravstveno varstvo 161.074,00               143.548,79             89,12 -17.525 €

18 Kultura, šport in nevladne organiz. 1.362.132,00            699.414,92             51,35 -662.717 €

19 Izobraţevanje 2.595.959,09            2.464.002,11          94,92 -131.957 €

20 Socialno varstvo 762.379,91               706.051,06             92,61 -56.329 €

22 Servisiranje javnega dolga 524.228,00               510.938,91             97,47 -13.289 €

23 Intervencijski programi in obveznosti 550.400,00               385.085,07             69,96 -165.315 €

S K U P A J 12.903.809,00          11.176.312,05        86,61 -1.727.497 €  

 
 

A 3) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (primanjkljaj) 
 
Proračunski preseţek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki občinskega proračuna in 
skupnimi odhodki. V veljavnem proračunu 2018 je bil planiran primanjkljaj v višini 1.290.613 €,  vendar 
smo zaradi niţje realizacije prihodkov in glede na realizacijo odhodkov ob koncu leta beleţili 
primanjkljaj v višini 1.056.041 €. Primanjkljaj se odšteje ostanku sredstev na računu iz preteklih let, 
ki je 31. 12. 2017 znašal 589.640 €. Temu znesku je treba prišteti še sredstva, pridobljena s prodajo 
kapitalski deleţev, kar je prikazano v IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB, in 
odšteti neto zadolţevanje v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA, da dobimo stanje sredstev  31. 12. 
2018.  
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 
 
Prejetih kupnin iz naslova privatizacije v letu 2018 smo evidentirali v višini 9.248 €. 
 

                                                                                                                                           (v €) 
 
 
Vrste proračunskih prihodkov Konto Sprejeti 

plan 2018 
Veljavni 

plan 2018 
Realizacija 

2018 
Indeks 

4:3 Razlika 4-3 

1 2 3 3 4 5 6 

V izkazu računa fin. terjatev in naloţb 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITAL. DELEŢEV 75 30.000 30.000 9.248 30,83 30,83 

Prodaja kapitalskih deleţev 751   0 0     

Kupnine iz naslova privatizacije 752 30.000 30.000 9.248 30,83 30,83 

 

 
 
 

C.  RAČUNA FINANCIRANJA 
V računu financiranja je prikazano zadolţevanje občine in odplačila dolga. 

 
500 Domače zadolţevanje  

 
V letu 2018 smo planirali v sprejetem in veljavnem planu za leto 2018 najem kredita v višini 1.297.888 
€. Realizirali smo 100-odstotni najem kredita. Od tega smo najeli 1.000.000 € komercialnega kredita 
pri Delavski hranilnici, 297.888 € pa so povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (iz naslova 23. člena).  
 
Postopek najemanja kredita smo pričeli v marcu 2018 z izborom finančnega svetovalca, katerega 
poročilo je sestavni del v postopku najemanja dolgoročnega kredita. Najugodnejši ponudnik, z 
ustreznimi referencami, je bilo podjetje Loris d.o.o. iz Dravograda. Povabilo za oddajo ponudb za 
najem dolgoročnega kredita smo posredovali 9 bankam in prejeli 7 ustreznih ponudb. Kot najugodnejši 
ponudnik v postopku je bila izbrana Delavska hranilnica d.d.. Ministrstvo za finance nam je soglasje k 
zadolţitvi izdalo 6.6.2018.         
Preostanek planiranih sredstev v postavki zadolţevanje smo črpali glede na realizirane investicije, 
zadolţevanje iz 23. člena (povratna sredstva): 
 

 V letu 2018 smo prejeli povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
sofinanciranje projekta »Obnova lokalne ceste  LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika 1. In 2. 
etapa« v višini 229.034 €.  Glavnica prvič zapade v plačilo 15.3.2020, doba odplačevanja 
povratnih sredstev je 10 let, zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2028. 

 Od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli povratna sredstva tudi za 
sofinanciranje projekta »Postajališče za avtodome« v višini 68.854 €.  Glavnica prvič zapade v 
plačilo 15.3.2020, doba odplačevanja povratnih sredstev je 10 let, zadnji obrok zapade v 
plačilo 15.9.2028. 

 
 

550 Odplačila dolga 

 
V proračunu za leto 2018 je bilo planirano 480.428 € za odplačilo glavnic iz naslova dolgoročnega 
zadolţevanja. Realizacija je bila 481.842 € €, kar pomeni 100,3 % veljavnega plana.  
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PREGLED NAJETIH KREDITOV IN STANJE 31. 12. 2018 
           V € 
Kreditodajalec Namen zadolžitve konto Leto Doba Višina najetega Odplačilo Neodplačano

najema vračanja kredita 2018 31.12.2018

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

NLB Celje - EIB atletska steza 96012 2007 12 318.000 26.317 24.125

Stanov.  sklad RS* NSO15/94gradnja stanovanj 96013 1994 25 44.121 5.724 5.896

Stanov.  sklad RS * 17-99 gradnja stanovanj 96014 1994 25 272.909 21.230 154.535

JS za regionalni  razvoj pločnik Grliče 96017 2008 10 306.397 30.641 0

JS za regionalni razvoj LC Belo-Str.-Pristava 96018 2008 10 174.253 17.437 0

JS za regionalni  razvoj poslovne cone 96019 2008 10 133.500 13.350 0

JS za regionalni  razvoj dograditev OŠ Šmarje 96020 2008 10 385.850 38.587 0

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

UniCredit banka investicije 96023 2011 10 1.000.000 106.195 256.637

Unicredit banka investicije 2017 96025 2017 10 617.000 64.947 552.052

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

6.085.864 449.540 2.612.041

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

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

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

885.921 32.302 853.620

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

6.971.785 481.842 3.465.661

SKUPAJ  

SKUPAJ  

SKUPAJ   
 
*kot pravni naslednik, smo prevzeli kredite, ki jih je najemal ukinjeni Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah za gradnjo stanovanj v Šmarju pri 
Jelšah; 
** Od OKP Rogaška Slatina smo 1. 1. 2010, ob ukinitvi sredstev v upravljanju, prevzeli v odplačilo dva dolgoročna kredita (enega smo ţe 
odplačali).     

 
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu  
Prikazuje pregled prihodkov in prejemkov in odhodkov in izdatkov Občine Šmarje pri Jelšah za leto 
2018. 

                                                                                                                                        (v €) 
 

Bilanca Prihodki in prejemki Odhodki in izdatki 

Sredstva na računu 31.12.2017                589.639,98      

A. Bilanca prihodkov in odhodkov              9.638.428,28          10.694.469,63    

B-Račun finančnih terjatev in naloţb                    9.248,10      

C-Račun financiranja              1.297.888,00              481.842,42    

SKUPAJ            11.535.204,36          11.176.312,05    

Stanje sredstev na računu 31.12.2018                358.892,31      

 
Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos preseţka prihodkov nad odhodki iz 
preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za vse namene 
javne porabe.   
 
Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2018 ne beleţi preseţka po ZJF-H (9. i člen ZJF), to je ugotovljeni 
preseţek po načelu denarnega toka, zmanjšan za neplačane obveznosti (razen iz naslova odplačil 
glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.   
 

III./ 1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteţenje proračuna in njihovi 
realizaciji v skladu z 40. čl. ZJF 
 
V letu 2018 na Občini Šmarje pri Jelšah ni bilo potrebno sprejemati ukrepov za uravnoteţenje 
proračuna. Prejemki in izdatki so bili uravnoteţeni. 
 

III./1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede 
na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF  
 
Med proračunskim letom 2018 se ni spremenilo delovno področje oziroma se ni povečal ali zmanjšal 
obseg potrebnih sredstev za delovanje neposrednega proračunskega uporabnika iz naslova 
spremembe delovnega področja. 
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III./1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve občine 

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 smo v sklad 
proračunske rezerve občine izločili 104.200 €. Poraba teh sredstev je prikazana v spodnji tabeli: 
 

                                                           (v €) 

Otvoritveno stanje 1.1.2018 328,59 

Oblik. sklada med letom 104.200 

Poraba sredstev med letom 105.953,8 

Stanje sredstev 31.12.2017 -1.425,21 

 
Proračunska rezerva, ki se po drugem odst. 49. čl. Zakona o javnih financah uporablja za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu s tretjim odstavkom 49. čl. ZJF se v 
proračunsko rezervo občine izloča del vseh doseţenih letnih prejemkov občinskega proračuna v 
velikosti, ki je določena s proračunom za tekoče leto. Del sredstev se izloča v rezerve tekom leta – 
glede na realizacijo, dokončno pa 31. 12., o porabi teh sredstev odloča ţupan do višine določene z 
Odlokom o proračunu občine za tekoče leto. V letu 2018 smo v sprejetem proračunu planirali 102.000 
€, tekom leta smo s prerazporeditvami povišali veljavni plan na 104.200 €. Realizacija izločitev je bila 
100-odstotna.  
 

Naziv objekta / Namen porabe **

Plačano iz 

rezerve občine 

(1,5% prihodkov)

Datum 

opravljene 

storitve

Izvajalec del

Sanacija plazu JP 907362, Zibika - Strtenica 6.513,94 10.12.2017 Marjan Sajko s.p.

Dobava in vgradnja betona po poţaru - domačija 

Mastnak 2.446,56 27.12.2017 Gramoz - AP d.o.o.

Sanacija plazu JP 907362, Zibika - Strtenica 5.831,78 25.1.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija plazu na cesti Pustike JP907182 9.039,59 9.3.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija plazu JP 907362, Zibika - Strtenica 5.709,60 2.3.2018 I.S.B. d.o.o.

sanacija plazu na cesti Babna brda, JP 907661 7.407,91 6.4.2018 Marjan Sajko s.p.

sanacija plazu Pečica - Plavčak JP 907921 8.658,22 31.3.2018 Gramoz - AP d.o.o.

interventna sanacija plazov na cestah po deţevju 

16.4.: 1) Tinsko Zagradec LC406321, 2) Kamenik - 

Cerovec LP907451, 3) OŠ Šmarje nogometno igrišče 

JP 599041 5.311,39 30.4.2018 Gramoz - AP d.o.o.

sanacija bankin in makedamskih cest v KS Šentvid 7.178,00 9.5.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija plazu JP 907362, Zibika - Strtenica, 2. faza 1.989,93 14.5.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija plazu na cesti Lekmarje LC 406361 5.693,12 4.6.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija makadamskih cest, bankin, vodotokov 3.616,46 5.7.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija plazu Strtenica 6.781,24 5.7.2018 Marjan Sajko s.p.

Čiščenje in popravilo ulic, ploščadi in cest po nalivu v juniju 8.567,55 30.6.2018 Janko Orač s.p.

Sanacija plazu Beli potok-Gora-Lemberg LC 406021 4.259,48 30.6.2018 Marjan Sajko s.p.

čiščenje kanalizacijskih cevi 2.684,28 30.6.2018 Voc komunala d.o.o.

sanacija škarpe ob cesti Lemberg in popravilo bankin 3.438,20 30.6.2018 Gramoz - AP d.o.o.

San.plazu LC 406021 Beli Potok-Sladka Gora-Lemberg 1.722,16 31.7.2018 Marjan Sajko s.p.

Sanacija ceste na Škofijo 2.338,13 8.8.2018 Stiplovšek d.o.o.

Popravilo bankin in pometanje cest 2.059,73 31.7.2018 Gramoz - AP d.o.o.

Popravilo makadamske ceste Zibika - Tinsko 1.086,53 8.8.2018 Marjan Sajko s.p.

Bovha Karolina - finančna pomoč za sanacijo hleva 2.200,00 Bovha Karolina

Plačilo prevoza vode na plazu Strtenica 920,00 4.9.2018 PGD Zibika 

105.453,80  
 

III./1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrţi kot splošna proračunska 
rezervacija. Sredstva se uporabijo za nepredvidene namene in za namene, za katere v proračunu 
nismo zagotovili dovolj sredstev. Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije je izvršena v 
skladu z 2. odstavkom 8. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri jelšah za leto 2017. Sredstva se 
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s sklepom ţupana prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke pri proračunskih uporabnikih. 
Skupni znesek dodeljenih sredstev za prerazporeditve v letu 2018 je znašal 30.000 €, kolikor so  bile 
tudi prerazporeditve. Izvrševanje proračunske rezervacije je prikazana v spodnji tabeli: 
 

PU IZ PP NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE ZNESEK PU NA PP NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 699,00        18027 Izdajanje občinskega glasila

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 769,00        12007 Izvajanje ukrepov na področju URE

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 2.020,00    04008 Pokroviteljstva občine

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1.200,00    040130 Upravljanje in vzdrževanje pos. prostr. v posl.stavbah

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1.800,00    16010 Urejanje in vzdrž. Jav. Površin

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 3.000,00    07010 Inv. In inv. vzdr.  gasil. domov
4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 4.600,00    04004 Objava obcinskih predpisov

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 3.100,00    060071 Plače delavcev občinske uprave

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 266,00        060093 Stroški notranjega revidiranja občinskega proračuna in PU

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1.507,00    160041 OPN-Občinski prostorski načrt in str. podlage

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 21,00          160060 Analiza pitne vode

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1.000,00    13011 Upravljanje in tekoče vzdržev. park. prom. signal.

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 5.000,00    18002 Obnova zaščitenih in drugih kult. Spomenikov

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 5.000,00    1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje pri Jelšah

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 15,00          02002 Stroški plačilnega prometa

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1,20            220014 Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov PU 4004

4000 23006 Tekoča proračunska rezervacija 1,80            220013 Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov PU 4003

PRERAZPOREDITVE OD 1. 1. DO  31.12. 2018

PRERAZPOREDITEV IZ PRERAZPOREDITEV NA

4000 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za proračun in finance

 
 
III./1.7 Poročilo o neporabljenih namenskih sredstvih (3.t. 9.čl. navodila) 
 
V 4. čl. Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 so navedeni namenski prihodki 
občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta  (44. člen ZJF). 
Stanje neporabljenih namenskih sredstev prikazujemo v spodnji tabeli. 
 
Namenski prihodek

Konto
Nosilec 

oz pp

Ostanek 

preteklega 

leta

Prihodki 

tekočega leta

Proračunska 

postavka

Odhodki 

tekočega leta

Ostanek 

sredstev

Taksa za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 7047 19 9.042,80 0,00 del 150012 0,00 9.042,80

Taksa za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda
7047 00 50.469,43 197.617,78 1500700,705,15007x 83.716,18 164.371,03

Najemnina komunalne infrastrukture (OKP ) 7103 04 31.703,82 440.144,05 484.358,16 -12.510,29

Najemnina Simbio za RCERO 7103 04 71030490 -4.992,21 18.506,04 150010 16.456,49 -2.942,66

Poţarna taksa 7400 01 7400011 2.613,00 16.617,00 070090 15.500,00 3.730,00

Koncesijske dajatve 7103 06 229,74 7.741,18 7.906,53 64,39

Ostanek sredstev - iz kredita za financiranje šmarskega hrama
5001 01 500.000,00

za investicije 

2017 
416.009,00 83.991,00

Skupaj: 589.066,58 680.626,05 1.023.946,36 245.746,27  
 
 
V 4. čl. Odloka o proračunu so poleg zgoraj navedenih prihodkov omenjeni še prihodki oţjih delov 
občine in prejeta transferna sredstva drţavnega proračuna, ki se vsako leto porabijo v celoti. 
Neporabljena namenska  sredstva, ki so prikazana v tabeli, se prenesejo za porabo v naslednje leto. 
 

ZAKLJUČEK 
Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2018 ne beleţi preseţka po ZJF-H (9. i člen ZJF), to je ugotovljeni 
preseţek po načelu denarnega toka, zmanjšan za neplačane obveznosti (razen iz naslova odplačil 
glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.   
 
Obrazloţitve odhodkov oziroma izdatkov posameznih proračunskih uporabnikov po področjih, glavnih 
programih, podprogramih in proračunskih postavkah so prikazani v posebnem delu zaključnega 
računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah. Poročilo o prerazporeditvah med proračunskimi 
postavkami, obrazloţitev podatkov iz bilance stanja in poročilo o upravljanju denarnih sredstev 
sistema enotnega  zakladniškega računa so priloge k zaključnemu računu proračuna za leto 2018. 
 
Pripravila: mag. Bernardka Ţvorc,  vodja oddelka za proračun in finance 
 
 
 
 
 



 

 

26 

2. OBRAZLOŢITVE POSEBNEGA DELA ZR PO 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

 

PU 1000 OBČINSKI SVET 
 
Za delovanje občinskega sveta je bilo planirano v letu 2018 92.100,00 €, veljavni plan je znašal 
96.700,00 €, realizirano je bilo 79.648,11  €, kar pomeni 82,4 % veljavnega plana.  
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o političnih strankah 
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS  

 
Pričakovani in doseženi cilji: 
kakovostno izvajanje dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 

01 POLITIČNI SISTEM 
Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 

0101 Politični sistem 

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje  občinskega sveta, ţupana in podţupanov. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Na področju porabe dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov 
delovanja občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank. 

 
01001 stroški delovanja občinskega sveta 
Na tej postavki je bil sprejeti plan 12.900,00 EUR, veljavni plan 12.900,00 EUR, realizacija pa je bila 
izvršena  v višini 74,8 %, kar v znesku pomeni 9.650,41 EUR. V postavki so bili predvideni stroški 
sejnin v višini 12.000,00 EUR, in drugi manjši stroški porabljeni za delovanje obč. sveta v višini 900,00 
EUR. V letu 2018 so bile izplačane sejnine za 6 sej, povprečni bruto znesek sejnin pa je za 1 sejo 
znašal 1.608,40 EUR.  
 

01002 stroški sej občinskega sveta 
Na tej postavki so bili planirani drugi stroški sej; splošni material in storitve v višini 1.000,00 €, veljavni 
plan 1.000,00 €, realizirano je bilo 513,21 €. Realizacija je bila 51,3 % veljavnega plana. To so bila 
darila za občinske svetnike in ostale sodelavce občinskega sveta ob zaključku leta.   

   
01003 stroški odborov in komisij 
Sredstva so namenjena za izplačila sejnin in izdatkov za sluţbena potovanja. Porabljena so bila v 
višini 52,5 % veljavnega plana (veljavni plan – 4.000,00 €, sprejeti plan – 4.000,00 €). Tekom leta so 
bila iz te postavke izplačane sejnine vsem odborom in komisijam v skupni višini 2.013,66 € in 84,42 € 
potnih stroškov. Izplačila so bila izvršena za člane spodaj navedenih odborov in komisij za navedeno 
število sej:    

naziv število plač. sejnin 

Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja 3 

Odbor za šport 0 

Odbor za DD in finance 0 

Odbor za komunal. dejavnost in urejanje prostora  1 

Odbor za gospodarstvo 0 

Odbor za kmetijstvo 0 

Odbor za razporejanje z sredstvi poţar. sklada 1 

Komisija za dodelitev fin.sred. za ohranjanje in razvoj kmetijstva 2 

Štab Civilne zaščite 1 

Komisija za izvedbo postopka oddaje neprofitnih stanovanj 0 

Statutarno pravna komisija  0 

Skupni seja odborov – Strategija razvoja občine  0 



 

 

27 

01006 financiranje političnih strank  

Politične stranke se financirajo skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah, na podlagi katerega 
lahko stranka, ki je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne 
skupnosti, pridobi sredstva iz proračuna. Višina sredstev za financiranje se določi v proračunu 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 opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.  V letu 2017 je bilo 
za financiranje političnih strank planirano in porabljeno 9.400 €. Na podlagi sprejetega in veljavnega 
proračuna so sredstva prejele naslednje politične stranke: 
 

Politična stranka Znesek  

1. SLS  2.213,15 

2. SDS 2.988,92 

3. DESUS 1.182,14 

4 .N.SI Krščanski demokrati 896,68 

5. Stranka Modernega centra 1.598,57 

6. SD 520,54 

SKUPAJ 9.400,00 

 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vsebina podprograma se nanaša na stroške izvedbe volitev ţupana, svetnikov in volitev v oţje dele 
občine. 
 

01007 Volitve ţupana in občinskega sveta  
18. novembra 2018 so bile izvedene redne volitve za ţupana, člane občinskega sveta in člane 
krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah. Za izvolitev ţupana je bil potreben 2. krog volitev, ki je 
bil 2. decembra 2018. Za kritje stroškov volitev so bila v sprejetem in veljavnem planu predvidena 
sredstva v višini 34.600,00 €. Realizacija je bila 78,5 % plana oz. 27.144,25 €. Za volilno gradivo in 
pisarniški material smo porabili 1.122,53 € (Uradni list), za objave 253,76 €, za poštnine 359,64 € in za 
druge operativne odhodke: stroške volišč 252,00 €, za plačilo prispevkov (PIZ in ZZ) za člane odborov 
1.382,64 €, za plačilo odborom in volilni komisiji 23.773,68 €. Dejanski stroški so bili nekoliko niţji, ker 
so nekateri stroški: tiskanje volilnega gradiva, uporabo prostorov za volišča, poštnih storitev, plačilo 
deţurstva na Upravni enoti zapadli v plačilo v letu 2019. 

 
 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0401 Kadrovska uprava 

Glavni program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

Vsebina podprograma zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

 
04001 Občinske nagrade so bile realizirane v višini 100 % plana, kar v znesku pomeni 1.000 €. 

Izplačilo je bilo na podlagi sklepa občinskega sveta izvedeno Društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah. 
 

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

Glavni program vključuje sredstva  za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoţenjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega 
sveta, ţupana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je 
občina Šmarje pri Jelšah. 

 
04004 Objave občinskih predpisov  
Tu so planirani in realizirani stroški objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu 
informacij javnega značaja, ki ga aţurira Inštitut za lokalno samoupravo. Sredstva za porabo so bila  
glede na leto 2017 planirana v višini 4.000,00 €. Med letom smo s prerazporeditvami veljavni plan 
povišali na 8.680,00 €, realizacija je 8.676,05 €. V letu 2018 je bil sprejet Občinski prostorski načrt, 
katerega objava v Uradnem listu je znašala 6.106,86 €, kar je tudi razlog za višjo realizacijo glede na 
sprejeti plan. 

 
04007 Spletne strani občine  
Pri pripravi plana za 2018 smo pri tej proračunski postavki planirali 4.500,00 € za plačilo podpore 
spletne strani občine. Veljavni plan je bil 4.420,00 €, končna realizacija je bila 3.527,51 €. Vsa 
sredstva so bila porabljena za stalno vzdrţevanje spletne strani, tehnično podporo, nadgradnje, nove 
funkcionalnosti in izboljšave spletne strani, ki jih je opravilo podjetje Sigmateh. 
 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev, ki 
jih poleg občine izvajajo društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije.. 

 
04009 Prireditve ob občinskem prazniku so bile planirane v višini 5.000,00 € in realizirane v 

višini 3.232,03 €, kar je 64,6 % planiranega oz. veljavnega plana. Sredstva, ki so bila porabljena, se 
nanašajo na prireditve ob občinskem prazniku. Nastali stroški so: stroški vabil in oglaševalskih storitev, 
stroški priznanj, stroški gostinskih storitev in drugi stroški izvedb manjših prireditev v okviru 
občinskega praznika. 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
Zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin. 

0601 Delovanje na področju lok. samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja in zdruţevanja lokalnih skupnosti v 
organizacije, kjer se zdruţujejo skupni interesi občin. 

06019002 Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti 

Podprogram zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, kot sta ZOS in SOS. 
 

06002 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 
Sredstva na postavki so bila planirana v višini 3.200,00 €, njihova poraba pa je bila 3.022,72 €. Od 
tega smo 1.479,96 € porabili za članarino Zdruţenju občin Slovenije, 1.542,76 € pa za Skupnosti 
občin Slovenije.  
 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin,oţjih delov občin in zvez občin 

Glavni program zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin in zvez. 

06029001 Delovanje oţjih delov občin 

Podprogram vsebuje sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo delovanje krajevnih skupnosti. 

 
06005 Nagrade predsednikom KS KS so bile izplačane predsednikom desetih krajevnih 

skupnosti na podlagi odredbe ţupana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih 
funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles OS ter članov drugih občinskih organov, ki ga je sprejel 
občinski svet.  
Osnova za obračun je dvakratna povprečna neto mesečna plača na zaposlenega v RS za december 
preteklega leta. Višina  nagrade je odvisna tudi od števila prebivalcev v KS. Nad 3000 prebivalcev je 
višina 100 %, nad 1000 prebivalcev je 60 %, nad 200 prebivalcev je 50 % in manj kot 200 prebivalcev 
30 %. Letna nagrada se izplačuje v drugi polovici leta, vendar najkasneje do konca novembra. Za 
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porabo je bilo v sprejetem in v veljavnem planu predvidenih 12.500,00 €, realizirano je bilo 11.383,85 
€. Podrobna specifikacija v tabeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Anja Černezel, uni. dipl. prav., vodja oddelka za splošne in pravne zadeve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv krajevne skupnosti Bruto znesek 

Dol - Sp. Mestinje / 

Kristan vrh 1.161,62 

Lemberg 696,97 

Mestinje 1.161,62 

Sladka Gora 1.161,62 

Sveti Štefan 1.161,62 

Šentvid pri Grobelnem 1.393,93 

Šmarje pri Jelšah 2.323,23 

Tinsko 1.161,62 

Zibika 1.161,62 

Skupaj 11.383,85 



 

 

30 

 

PU 2000 NADZORNI ODBOR 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Področje zajema nadzor nad porabo javnih financ. 
Zakonodaja: 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS.  
 
Pričakovani in doseženi cilji: 
Pričakovani cilji so kakovostno izvajanje dela nadzornega odbora in gospodarna poraba planiranih 
sredstev. V letu 2018 so člani NO za delovanje načrtovali 2.250,00 €, veljavni plan je bil 2.516,00 €, 
realizirano pa je 2.515,59 €. 
 

0203 Fiskalni nadzor 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora. 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 

Podprogram  zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in plačila za 
posebne naloge nadzora. Nadzorni odbor  je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira 
pravilnost in smotrnost  poslovanja. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program 
dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega 
proračunskega leta. Šteje pet članov.  

V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine,  

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,  

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 

02004 Dejavnost nadzornega odbora – V letu 2018 so bila planirana sredstva v višini 2.250,00 

€, veljavni plan je bil 2.516,00 €, realiziranih je bilo 2.515,59 €. Iz sredstev so bile plačane sejnine za 
sedem sej v letu 2018 in ena seja iz leta 2017, skupaj 2.002,09 €. V letu 2018 so člani NO opravili en 
zahteven nadzor izbranih postavk zaključnega računa za leto 2017 in en izredni nadzor porabe 
finančnih sredstev NK Šmarje pri Jelšah za leti 2016 in 2017, za kar je bilo porabljenih 410,80 €. Iz 
sredstev je bil plačan tudi zahteven nadzor izbranih postavk zaključnega računa za leto 2016, ki je bil 
končan v decembru 2017, v višini 102,70 €. 
 
 
 
Pripravila: Anja Černezel, uni. dipl. prav., vodja oddelka za splošne in pravne zadeve  
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PU 3000 ŢUPAN 
V planu za leto 2018 je bilo pri proračunskem uporabniku planiranih 69.800,00 €, veljavni plan je 
znašal 71.820,00 €, realizacija pa je znašala 67.829,30 € oziroma 94,4 % veljavnega plana. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS.  
 
Pričakovani in doseženi cilji: 
zagotovitev dobrih pogojev za dosego učinkovite izvedbe nalog na področju političnega sistema ter 
skupnih administrativnih sluţb in splošnih javnih storitev. V letu 2018 so bili ti cilji doseţeni. 
 

01 POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov 

Podprogram zajema sredstva za delovanje ţupana in podţupanov. Ţupan je organ občine, ki 
predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v zakonu o lokalni samoupravi in statutu 
občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem 
proračun občine, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. 
Ţupan imenuje in razrešuje podţupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za 
izvrševanje celotnega proračuna. 

 
01010 Plača ţupana/nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije ţupana  
Planirana sredstva za stroške ţupanove plače so v letu 2018 znašala 20.900,00 €, tekom leta so 
ostala nespremenjena in so v tej višini tudi v veljavnem planu. Bruto nadomestilo za neprofesionalno 
opravljanje funkcije je znašalo 20.539,32 €.  
Izplačila nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcije ţupanu so v skladu s Pravilnikom o plačah 
in plačilih občinskim funkcionarjem. Mesečno bruto nadomestilo znaša 50 % plače za 51. plačni 
razred, to je od 1. 9. 2016 1.564,83 €.  
 

010100 Neprofesionalno opravljanje funkcije-podţupani 
010100 Neprofesionalno opravljanje funkcije-podţupani 
V tej proračunski postavki so bile planirane nagrade podţupanov, ki so se prav tako izplačale na 
podlagi meril iz Pravilnika o plačah funkcionarjev. V letu 2018 sta funkcijo opravljala Maja Špes in 
Davor Vrečko, ki sta prejemala mesečno nadomestilo (določeno od 1. 9. 2016 dalje) 446,06 €.. Za ta 
namen so bila planirana sredstva 12.000,00 €, veljavni plan je bil prav tako 12.000,00 €. Realizacija je 
znašala 11.709,60 € oz. 97,6 % veljavnega plana. 
 

01011 Materialni stroški-reprezentanca  
Planirani znesek 3.900,00 € je bil realiziran v višini 2.885,46 €, kar je 74,0 % sprejetega in veljavnega 
plana, v njem pa so zajeti izdatki za reprezentanco 754,08 €, telefonski stroški 398,35 €, nakup gsm 
aparata za ţupana 100,00 €, stroški sluţbenih potovanj 1.314,34 € in ostali potrošni material 318,69 €. 
 

01012 Odnosi z javnostjo 
Načrtovan znesek 9.500,00 € smo realizirali v višini 7.260,01 €, kar je 76,4 odstotka veljavnega načrta. 
S tremi izvajalci informativnih storitev so bili sklenjeni okvirni letni sporazumi o objavi naročenih objav 
obvestil, vabil in drugih vsebin. Objav v drugih medijih nismo naročili. Načrtovana sredstva in njihova 
poraba sta prikazani v spodnji preglednici.  
Realizacija s podjetjem Gora in Štajerskim valom je bila niţja, ker smo več obvestil in drugih objav 
objavili v občinskem glasilu Šmarske novice, na svoji spletni strani in druţbenih omreţjih. 
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Izvajalec informativnih 
storitev 

Načrtovana sredstva v 2018  
v € 

Realizirana plačila v 2018 v € 

Gora, d.o.o., Rogaška Slatina  3.000 2.528,03 

Štajerski val 2.000 1731,98 

Drugi svet, d.o.o., Šmarje  3.000 3.000,00 

Drugi mediji 1.500 0 

Skupaj 9.500 7.260,01 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev, ki 
jih poleg občine izvajajo tudi društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije. 

 
04008 Pokroviteljstva občine 
Za ta namen je bilo za sofinanciranje delovanja društev in pokroviteljstvo prireditev, ki jih organizirajo 
društva, zavodi in druge nepridobitne organizacije in niso bila predmet drugih razpisov, planirano 
5.000,00 €, porabljenih pa 7.051,85 €. Del sredstev, to je 900,00 €, je bilo dodeljenih Društvu 
paraplegikov JZ Štajerske, 3.000,00 € pa je bilo dodeljenih na podlagi pravilnika o sofinanciranju z 
javnim razpisom. Sredstva so bila dodeljena naslednjim prejemnikom: 
 

Prijavitelj na javni razpis: Znesek v €  

Karate klub Rogaška Slatina 550,00 

Območno zdruţenje slovenskih častnikov Šmarje-delovanje društva 300,00 

PVD Sever za celjsko območje 200,00 

Kulturno društvo Grobelno-za delovanje 550,00 

Športno in mladinsko društvo Grobelno 550,00 

Balinarsko društvo Grobelno 400,00 

Foto klub Šmarje 450,00 

Skupaj sredstva pridobljena na razpisu 3.000,00 

 
Znesek v višini 3.151,85 € smo porabili za plačilo računov po izdanih naročilnicah s strani občine in 
sicer za pokrivanje manjših zneskov prosilcev za pokroviteljstvo. Tako smo sredstva porabili za plačilo 
stroškov: ozvočenja ob 65. letnici Štajerskega vala, nastopa godbe na pihala ob 90. letnici PGD 
Mestinje, materiala za likovno kolonijo Tinsko, dela pogostitve za udeleţence srečanja invalidov Boč 
2018, opreme za izvedbo meddruštvenega turnirja v balinanju v Šmarju pri Jelšah ob občinskem 
prazniku, spletnega oglaševanja ob občinskem prazniku. 
 

04010 Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov 
Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 18.465 €, poraba pa je znašala 18.383 €, to je 99,5 % 
vseh planiranih sredstev. Gre pa za plačilo raznih stroškov, nastalih ob občinskih, krajevnih in drugih 
prireditvah ter sprejemih. Vsi stroški so bili poravnani po računih iz občinskega proračuna in na podlagi 
izdanih naročilnic, kar pomeni večji nadzor nad porabo kot pri transferih. Stroški so nastali ob raznih 
prireditvah in dogodkih, kot so: predstavnost občine – zahvale, vabila, otvoritve končanih investicij, 
sprejeme uspešnih občanov pri ţupanu, protokolarna darila, reprezentanca za poslovne partnerje, 
obisk doma upokojencev, akcija Čisti zobje, novoletni sprejemi, ţalni aranţmaji in razni drugi dogodki. 
 
Otvoritve in slovesnosti, izvedene v letu 2018, stroški za izvedbo so se evidentirali na proračunski 
postavki 04010:  

 slovesnost ob zasaditvi cepiča najstarejše trte modre kavčine (9.5.2018); 

 otvoritev prenovljene ceste LC Spodnje Mestinje-Zibika (17.5.2018); 

 otvoritve nadhoda in prenovljenega parkirišča pri Vrtcu Šmarje pri Jelšah (22.5.2018); 

 otvoritev  nove telovadnice POŠ Sveti Štefan (1. 6. 2018);  

 otvoritev postajališča za avtodome in koloparka (20. 9. 2018);  

 otvoritev sanacije plazu na LC Beli potok-Pečica-Lemberg (8. 11. 2018). 
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Večje prireditve, ki smo jih ali organizirali ali podprli:   

 sprejem učencev in predstavitev raziskovalnih nalog; 

 izvedba prireditev, aktivnosti v evropskem tednu mobilnosti (tretje leto zapored) in drugič v 
evropskem tednu športa – osrednja prireditev obeh tednov je bila prireditev Zdravi, aktivni, čili 
Šmarčani; 

 podpora prireditev – Tek po šmarskih bregih, Čili festival, pohod Od gorce do gorce.  
 
 
 
 
Pripravile: Anja Černezel, uni. dipl. prav., vodja oddelka za splošne in pravne zadeve, mag. Anita 
Reich in Sergeja Javornik, koordinatorica za odnose z javnostjo. 
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PU 4000 OU - ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 
 
Za delovanje oddelka za proračun in finance je bilo v veljavnem proračunu 152.499 €, kar je 28.051 € 
manj kot v sprejetem proračunu za leto 2018, ki je znašal 180.550 €. V letu 2018 je bilo realizirano 
89,2 % veljavnega plana, to je 136.014 €.    
 
Pričakovani in doseženi cilji: 
Zastavljeni cilji na področju proračuna in financ je vodenje finančnih zadev in storitev, nadzor nad 
porabo javnih financ, dosledno izvajanje sprejetega proračuna, zagotavljanje stroškov za izvajanje 
plačilnega prometa, pobiranje občinskih dajatev, zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic in obresti 
od najetih kreditov. Znotraj oddelka se planira tudi proračunska rezervacija, ki jo med proračunske 
uporabnike prerazporeja ţupan s sklepom o prerazporeditvi. Področje zajema tudi rezervo občine, ki 
predstavlja porabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali 
sneţni plaz, visok sneg, močan veter, toča pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče, ter za finančne 
rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Cilj je hitro zagotoviti stabilen vir za učinkovito 
in hitro izvajanje nalog vseh neposrednih uporabnikov proračuna. V letu 2018 so bili cilji doseţeni. 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Podprogram zajema sredstva za urejanje na področju fiskalne politike, kamor sodijo tudi stroški 
plačilnega prometa - provizije UJP in Banke Slovenije. 

 
02002 Stroški plačilnega prometa 
Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v sprejetem 4.750 € in veljavnem planu v višini 
4.499 € za plačila stroškov plačilnega prometa organizacijam, ki so za to pooblaščene s strani drţave 
(UJP, Banka Slovenije). Realizacija je bila 60,4-odstotna glede na veljavni plan.  
V stroških plačilnega prometa najvišji deleţ predstavljajo negativne obresti EZR. EZRO je poseben 
transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok 
proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem enotnega 
zakladniškega računa občine so vključeni vsi neposredni in posredni uporabniki občinskega 
proračuna, to so: Občina Šmarje pri Jelšah, vse krajevne skupnosti, Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 
Osnovna šola Šmarje  pri Jelšah, Razvojna agencija Sotla, RA Sotla_LAS, Zdravstveni dom Šmarje 
pri Jelšah, Knjiţnica Šmarje pri Jelšah in JZ za turizem, šport in mladino. To pomeni, da se vsa 
prosta sredstva stekajo na EZR občine. Vsi subjekti, ki so vključeni v sistem EZR občine, 
razpolagajo s sredstvi na EZR občine preko svojih pod računov, ki jih vodi UJP v skladu z Zakonom o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Banka Slovenije nam zaračunava 
negativne obresti za celotno stanje sredstev na EZR občine, ki vključuje sredstva vseh 
proračunskih uporabnikov.  
 
Negativne obresti se nanašajo na stanje razpoloţljivih sredstev vseh proračunskih uporabnikov, zato 
smo obresti razdelili na proračunske uporabnike, ki imajo večje količine prostih sredstev, in 
posredovali ustrezne zahtevke za nakazilo negativnih obresti v občinski proračun. PU-jem smo 
predlagali, da viške sredstev prenesejo kot depozit na komercialno banko. Občina Šmarje v letu 2018 
sklenila depozitno pogodbo z NLB, d.d. za vezanje denarnih sredstev. 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolţevanje 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna. 
Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje proračuna. 
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220022  Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov (PU 4002) 
Postavka je realizirana v višini 4.747 €, kar pomeni 86,3 % plana. Obveznosti izhajajo iz dveh 
posojilnih pogodb s stanovanjskim skladom RS, in sicer: 1) posojilna pogodba iz leta 1994: odobreno 
posojilo 10,5 mio SIT, gradnja 4 stanovanj v stanovanjskem objektu Rogaška c. 19, doba vračanja 25 
let; in 2) posojilna pogodba iz leta 1999: odobreno posojilo 65,4 mio SIT, gradnja 18 stanovanj v 
stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 13, doba vračanja 25 let. 
 

220023 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov (PU 4003) 
Skupna višina obresti odplačanih v letu 2018 v breme PU oddelek za druţbene dejavnosti je znašala 
22.049 €, kar je 88,2 % planiranega. V nadaljevanju navajamo kredite, na katere se nanaša odplačilo 
obresti. Obveznosti izhajajo iz treh posojilnih pogodb: 1) Leta 2007 smo v skladu s sprejetim 
proračunom najeli kredit v višini 318.000 € za namen izgradnje atletske steze z večnamenskimi igrišči 
pri NLB. 2) V letu 2009  smo za sofinanciranje vseh investicijskih odhodkov najeli posojilo pri Banki 
Celje v višini 1.500.000 €. 3) Leta 2011 je bil najet še kredit za sofinanciranje investicijskih odhodkov 
pri UniCredit banki v višini 1.000.000 €.  

 
2200240 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov  
V letu 2017 je bilo za plačilo obresti od dolgoročno najetega kredita pri EKO skladu porabljenih 813,57 
€. Gre za odplačilo obresti iz naslova kredita, prenesenega iz JP OKP Rog. Slatina v odplačilo za ČN 
napravo Šmarje (stanje kredita 1.1.2011=200.300 €), ki je bil najet pri EKO skladu RS. 
 

220025 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov 
V proračunu za leto 2018 smo v sprejetem planu  predvideli sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov v višini 6.000 €, realizacije ni bilo.  

 
 
220033 Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov 
V proračunu za leto 2018 smo v sprejetem planu  predvideli sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih 
kreditov v višini 3.000 €, realizacije ni bilo. 
 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Podprogram zajema stroške obdelav in zavarovanja najetih kreditov. Zagotavljanje virov za 
financiranje obveznosti proračuna v skladu s sprejetimi usmeritvami. Zagotoviti sredstva za najetje 
najugodnejšega kredita za kritje proračunskih obveznosti. Kriterij: čim niţji stroški najetja kredita. 

 
220043 Stroški najema in vodenja kredita  
Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 2.500 € (tako v sprejetem kot veljavnem planu), poraba 
pa je znašala 1.487 €, to je 59,5 % vseh planiranih sredstev. Pod to postavko so v letu 2018 
evidentirani naslednji odhodki: 1) stroški, ki nam jih zaračunava Banka Koper za vodenje kreditov, 
najetih pri JS Ribnica, v skupni višini 293 €, 2) stroški odobritve dolgoročnega kredita pri Delavski 
hranilnici – 400 €, 3) plačilo finančnega svetovalca (podjetje Loris), ki ga je treba najeti za svetovanje 
pri najemanju dolgoročnega kredita – 610 € in 4) stroški za upravljanje depozita pri NLB 184 €.    
 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 Rezerva občine 

Podprogram vsebuje sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 
nesreč. Letni cilj je zagotoviti sredstva za hitro odpravo posledic naravnih nesreč. Kriterij: število 
primerov odprave posledic naravnih nesreč. 

 
23001 Proračunska rezerva 
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za 
proračunsko rezervo. Del sredstev se izloča v rezervo vsak mesec, dokončno pa mora biti rezerva 
oblikovana po ZR. V proračunsko rezervo se razporeja del proračunskih prihodkov, vendar največ do 
višine 1,5 % prihodkov proračuna. Rezerva je bila za leto 2018 oblikovana in prerazporejena na 
rezervni sklad v višini 104.200 €. Proračunska rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poţar, zemeljski ali sneţni plaz, veter, toča, ţled, 
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pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljivih bolezni, ţivalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče. O 
porabi proračunske rezerve odloča ţupan do višine določene z odlokom in o tem poroča OS.   
 
Podrobna poraba proračunske rezerve je prikazana v obrazloţitvah za računom financiranja pod  
III./1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve. 

 
2303 Splošna proračunska rezervacija 

23029001 Rezerva občine 

 

23006 Tekoča proračunska rezervacija  
Za ta namen je bilo v letu 2018 planiranih 30.000 € kot rezervirana sredstva za prerazporeditve na 
druge proračunske postavke zaradi nepredvidenih oziroma premalo planiranih sredstev. Porabljenih 
oziroma prerazporejenih je bilo 30.000 €. 
 
Podroben prikaz porabe oziroma prerazporeditev, so prikazane v: 
III./1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2018. 
 
Pripravila: mag. Bernardka Ţvorc, vodja oddelka za proračun in finance 
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PU 4001 OU - ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE 
 
Za delovanje občinske uprave je bilo v sprejetem proračunu planirano 2.537.111 €, v veljavnem 
proračunu 1.543.477 €. Realizacija PU4001 je znašala 2.479.108 €, kar je 97,5 %.    
 
Pričakovani in doseženi cilji: 
Zastavljeni cilji na področju dejavnosti občinske uprave, ki smo jih tudi dosegli,  so zagotavljanje 
pogojev za nemoteno delo nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, 
interesov in obveznosti strank in drugih udeleţencev v upravnih in ostalih postopkih.  
 

04 SKUPNE ADMIN. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

Podprogram zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem: pravno zastopanje občine, 
str. sodnih postopkov in izvršb, upravljanje in tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov, investicije in 
investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov v lasti občine. 

 
04011 Pravno zastopanje, sodni in notarski stroški, svetovanja 
Sredstva za porabo na tej postavki so bila planirana v višini 11.500 € s sprejetim planom, v veljavnem 
planu pa znašajo 13.518 €. Poraba planiranih sredstev je znašala 13.518 € oz. 100 % veljavnega 
plana, kar predstavljajo sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

 
Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in zdruţevanje lokalne skupnosti z drugimi 
organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 
regionalni in drţavni ravni, dejavnost oţjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno 
zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih sluţb je treba zagotavljati sredstva 
za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje oţjih delov občine, to je krajevnih 
skupnosti. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.  
 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerji, Zakon o javnih usluţbencih, Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju,  Kolektivna pogodba za javni sektor, Sistemizacija delovnih mest, Zakon o dostopu 
informacij javnega značaja, Zakon o uravnoteţenju javnih financ. 
 
Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi, v javnih delih in KS-ih ter materialne stroške 
za njihovo delovanje. 

 
060071 Plače delavcev občinske uprave 
V proračunski postavki plače delavcev občinske uprave so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke 
za delovno dobo in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
Sredstva za plače so bila planirana v višini 524.125 €, prerazporejeno je bilo 3.100 €, tako znaša 
veljavni plan 527.225 €, realiziranih pa je bilo 507.843 €. Število zaposlenih na dan 31. 12. 20178 je 
bilo 19 usluţbencev (vključno z 2 usluţbencema v skupnem organu), na dan 31. 12. 2016 jih je bilo 21 
in na dan 31. 12. 2015 24 usluţbencev. S 1. 10. 2017 sta bila dva usluţbenca prevzeta v 
novoustanovljeni zavod. Stroški plač za dva delavca zaposlena v skupnem organu občinske uprave so 
posebej prikazani pod PU 4006 – skupni organ občinske uprave za področje CZ in poţarne varnosti.    
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Postavka

Realizacija 

2018

Osnovne plače 369.102     

Boleznina do 30 dni 4.908          

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 21.044       

Položajni dodatek 1.180          

Drugi dodatki 703             

Regres za letni dopust 14.204       

Povračilo stroškov prehrane med delom 12.401       

Povračila in stroški prevoza na delo in iz dela 8.167          

Sredstva za redno delovno uspešnost 3.984          

Jubilejne nagrade 289             

Solidarnostne pomoči 578             

Prispevek SPIZ 8,85 % 35.549       

Prispevek za obvezno zdrav.zavarovanje 6,56 26.317       

Prispevek za poškodbe pri delu 0,53% 2.124          

Prispevek za zaposlovanje 0,06 % 240             

Prispevek za starševsko varstvo  0,10 % 401             

Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavar.- ZKDPZJU 6.653          

Skupaj 507.843     
 
Plače so bile v letu 2018 niţje za 35.672 € saj so v 2017 bili poračuni. Na podlagi inšpekcijskega 
pregleda plač na delovnih mestih z nazivom podsekretar je bil ugotovljen nepravilen razpon plačnih 
razredov, zaradi česar je bila ustrezno spremenjena sistemizacija delovnih mest v občinski upravi. 
Posledica tega in po opravljenem pregledu plač s strani zunanje izvajalke je bilo treba opraviti poračun 
plač v višini premalo izplačanih plač, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, za tri javne 
usluţbenke, v znesku 50.011 €, ki vključuje vse davke in prispevke.   
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju namreč določa, da če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu 
usluţbencu ali funkcionarju v nasprotju z določbami zakona izplačana niţja plača, kot bi mu pripadala, 
se mu razlika z zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano in zakonito določeno plačo izplača 
skupaj s prvim izplačilom plače po ugotovitvi nastale nezakonitosti.      
 
Realizacija plač delavcev občinske uprave je glede na veljavni plan 96,3 %.  
 

060075 Plače delavcev javnih del v komunali 
Občina Šmarje pri Jelšah se je konec leta 2017 prijavila na javni razpis ZRSZ za sofinanciranje javnih 
del na področju komunalnega urejanja javnih površin v letu 2018. Na razpisu smo uspeli in 8 
brezposelnih oseb z II. ravnjo strokovne izobrazbe je sodelovalo pri urejanju javnih površin na 
območju občine Šmarje pri Jelšah. Delavce je razporejal in vodil javni zavod za kulturo, šport in 
mladino Šmarje pri Jelšah, z mentorjem  Erihom Straškom. 
Med prednostna dela v tem programu spadajo planiranje zemlje, setev trave, večkratne košnje, 
grabljenje in spravilo na deponijo. Zaposleni so sodelovali so pri čiščenju peš poti, pločnikov in 
nadhodov (pometanje in pobiranje smeti). Pomagali so pri sajenju okrasnih grmičev in dreves, 
zasaditvi cvetličnih gred in korit zlasti v centru naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so s pomočjo mentorja in 
dveh zaposlenih delavcev vzorno uredili javne zelenice in jih preko leta vzdrţevali. Zalivali so cvetlične 
grede in odstranjevali zeli. Pomagali so pri obrezovanju ţivih mej ob javnih poteh, kosili travo ob 
bankinah lokalnih cest. Tedensko so po občini nudili pomoč pri urejanju 19 avtobusnih postajališč 
(pobirali so smeti in kosili travo okoli postajališč). Pomagali so pri postavljanju prometnih znakov in 
kaţipotov ob občinskih cestah. Pomagali pri vzdrţevanju stopniščnih in mostnih ograj ob javnih poteh, 
ki so se prepleskala. Pomagali so pri urejanju in čiščenju kulturnih in drugih spomenikov, zlasti pred 
prazniki in raznimi komemoracijami. Pomagali so pri odvozu smeti v času spomladanske občinske 
akcije in pri čiščenju črnih odlagališč. Sodelovali so na vseh prireditvah, kjer je bila organizator občina. 
Postavljali so mize in klopi, po končanih prireditvah te pospravili, očistili prireditven prostor. Nudili so 
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pomoč pri vzdrţevanju in praznjenju košev ter zabojnikov ob javnih poteh in objektih. Občasno so 
nudili pomoč pri čiščenju obreţij jarkov in vodotokov na območju urbanih naselij. 
V tej postavki so zajeti skupni stroški dela udeleţencev javnih del na področju komunalnega urejanja 
okolja. V letu 2018 smo imeli v tem programu udeleţene 4 brezposelne osebe za obdobje 12 mesecev  
in 4 brezposelne osebe za obdobje 9 mesecev. Celoten strošek za neto plače, prispevke, prehrano na 
delu ter prevozne stroške za vse udeleţence v tem programu javnega dela v letu 2018 je bil v okviru 
veljavnega plana, in sicer v višini 87.598 €. Zavod za zaposlovanje nam je povrnil 75 % stroška bruto 
plač ter celotne stroške za prehrano in prevoz teh delavcev na delo.  Ta znesek  v višini 58.593 € je 
prikazan na prihodkovni strani proračuna med postavko Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna. 
 

060078 Plača javno delo občinske uprave 
V letu 2018 smo kandidirali na javnem razpisu in s strani Zavoda za zaposlovanje prejeli pozitiven 
sklep za sofinanciranje dejavnosti javnih del. Tako smo v januarju 2018 zaposlili  1 delavko z visoko 
izobrazbo za pomoč v občinski upravi. Strošek je znašal 13.971,78 €, kar predstavlja 89,7 % 
veljavnega plana. Od skupnega stroška smo s strani zavoda prejeli 8.905 €, občina pa je prispevala 
razliko v višini 5.067 €. 

 
060093 stroški notranjega revidiranja občinskega proračuna in PU 
Za namen notranje revizije je bilo v sprejetem planu 5.500 €, s prerazporeditvami veljavni plan 6.000 
€, porabljenih pa 5.972 €, kar je 99,5 odstotkov veljavnega plana. Notranja revizija je potekala v marcu 
in aprilu 2018, nanašala pa se je na poslovanje občine v letu 2017. Izvedena je bila na podlagi 
pogodbe o izvedbi notranjega revidiranja med Občino Šmarje pr Jelšah in druţbo Munera, d.o.o., iz 
Kriţevcev pri Ljutomeru.  
 

0600941 Materialni stroški občinske uprave 
so bili v letu 2018 v sprejetem planu planirani v višini 93.820 €, v veljavnem planu  v višini 85.218 €, 
realizirani pa v višini 78.824 €. Realizacija je bila niţja, kot smo planirali, indeks znaša 92,5. 
Materialni stroški zajemajo sredstva za pisarniški material in storitve, zaloţniške in tiskarske storitve, 
časopise, revije in strokovno literaturo, stroške čiščenja prostorov občinske uprave, sredstva za 
pokrivanje stroškov računalniških storitev, stroške telefona in pošte, dnevnice in kilometrine za 
sluţbena potovanja, vzdrţevanje avtomobila, uniforme in sluţbeno obleko in drugo. Materialni stroški 
zajemajo tudi stroške elektrike, vodarine in odvoza smeti za potrebe prostorov občinske uprave.   
 
 
0600942 Materialni stroški JD v obč. upravi  
Na postavki smo planirali v sprejetem  73 € in v veljavnem planu 76 € za zdravniški pregled javnega 
dela v občinski upravi. Realizacija je bila 99,6 %.   
 
 
0600945 Materialni stroški JD v komunali  
Za svoje delo udeleţenci programa javnih del v komunali potrebujejo orodje, zaščitna oblačila, izpit iz 
varstva pri delu ter zdravniški pregled pred nastopom dela. Strošek zdravniških pregledov nam je v 
celoti povrnil Zavod za zaposlovanje. Ta znesek  v višini 581 € je prikazan na prihodkovni strani 
proračuna med postavko Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna. Poleg navedenega  je v postavki v 
višini 988 € zajeto tudi zavarovanje za odgovornost udeleţencev iz tega programa in materialni stroški 
prostorov (delavnica, jedilnica in garderoba), ki jih ti delavci uporabljajo za svoje delovanje. Vrednost 
celotne postavke je 5.588 € in je v okviru planiranih sredstev.  
 
 
06010 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Medobčinski inšpektorat deluje 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. 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 
38.840 po sprejetem planu in 42.190 € po veljavnem planu. Realizacija se opravlja po izdanih 
zahtevkih, realizirano v letu 2018 je bilo 42.190 €, kar je 100 % planiranega.  
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. Del realiziranega zneska v preteklem letu se občinam na podlagi 26. čl. ZFO-1 
zagotovi še iz drţavnega proračuna, kar se izkazuje v transfernih prihodkih. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem 

Podprogram zajema sredstva za investicije v upravne prostore, nakup opreme in prevoznih sredstev. 
 

06012  tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov 
Stroški tekočega vzdrţevanja se nanašajo na servis agregata, dimnikarske storitve, deratizacijo, servis 
zaklonišča, uskladitev poţarnega reda ... Za porabo je bilo planiranih 2.000 €, realizacija pa je znašala 
1.307 €, kar je 65,3 % veljavnega plana. Na postavki se deluje skrajno racionalno, opravi se le 
najnujnejše, saj se zavedamo, da se z letom 2019 selimo v nove prostore.  

 
0601341 Nakup opreme-občinska uprava 
Za  nakup opreme je bil v 2018 sprejet in veljavni plan 12.850 €. Realizacija je bila 11.056 €,  kar je 86 
% planiranih sredstev. Od tega je bilo porabljeno za nakup pisarniškega pohištva 451 €, za nakup 
strojne in programske računalniške opreme 6.146 €, za nakup druge opreme in napeljav 295 € in za 
plačilo licenčne programske opreme 4.164 € (nakup MS licenc). 
 
 

06015 Nakup upravnih prostorov 
V skladu s podpisano pogodbo  o nakupu poslovnih prostorov za potrebe delovanja občinske uprave 
in aneksi je bil dogovorjen terminski plan za poravnavo kupnine. Šest zahtevkov v višini 1.479.960 € je 
Občina Šmarje pri Jelšah poravnala v letu 2018. Prav tako je v 2018 bilo za nadzor porabljenih 12.171 
€ občinskih sredstev. 
 
 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih 
naravnih in drugih nesreč. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred poţarom. 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje  pripadnikov civilne zaščite, redno 
delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,reševanje in pomoč. 

 
 
07001 Usposabljanje enot in sluţb civilne zaščite 
V letu 2018 sredstva po pogodbi Kinološkemu društvu  reševalnih psov Celje nismo nakazali, saj niso 
podali zahtevka v določenem časovnem obdobju. Sredstva v višini 474,15€, smo po pogodbi 
zagotovili tudi območnemu zdruţenju Rdečega kriţa Šmarje pri Jelšah.  
Na osnovi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – 
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) je Občina Šmarje pri Jelšah dolţna za 
pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in prostovoljnih gasilcev plačati obvezno zdravstveno 
zavarovanje za primer poškodb pri delu, ki je v letu 2018 znašalo 1745,81 evrov. 
 

07002 Stroški operativnega delovanja enot in sluţb Civilne zaščite 
Občina Šmarje pri Jelšah pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in 
sluţb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški, 
poškodbe opreme). Stroški so v proračunu rezervirani za primer naravnih nesreč. V letu 2018 je 
občino Šmarje pri Jelšah prizadelo močno kratkotrajno deţevje, ter poplavilo večji del centra občine 
Šmarje pri Jelšah. Posredovala so vsa prostovoljna gasilska društva občine Šmarje pri Jelšah, delno 
pa je bil vključen tudi štab Civilne zaščite občine Šmarje pri Jelšah. V akciji, ki je trajala pribliţno 8 ur 
je sodelovalo okoli 100 gasilcev iz celotne občine, katerim smo zagotovili hrano in pijačo v gostišču 
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Zadruţnik, s katerim imamo za primere naravnih in drugih nesreč sklenjeno pogodbo za pripravo 
obrokov. Tako smo v ta namen Kmetijski zadrugi plačali znesek  506,52 evrov. 
 

07003 Opremljanje enot in sluţb Civilne zaščite 

Občina je dolţna opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno opremo (Uredba 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 
92/07, 54/09, 23/11 in 27/16). V letu 2018 se je glede na aktualne potrebe ob naravnih in drugih 
nesrečah, ter dolgoročni načrt opremljanja nabavila naslednja oprema: Muljna črpalka Mag motoren, 
10 lopat, 3 metle za ceste, 6 ročnih radijskih postaj, potopna črpalka Mast, opozorilni trak, 7 parov 
rokavic Holik, 7 svetilk za na čelado z nosilci, 4 zaščitni škornji, 3 obleke Civilne zaščite z majicami, 2 
kompleta orodja Milwakuee, baterijski vrtalnik, samostoječa tabla Earth s priborom, 4 brezrokavniki 
Bolničar – reševalec, ter sesalnik za vodo Karcher NT611 ECO. 
Oprema je bila nabavljena po prioritetnem vrstnem redu, kot je to določil Štab Civilne zaščite Občine 
Šmarje pri Jelšah na seji dne 14.11.2018. 
 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Podprogram zajema sredstva  za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez, 
investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s 
poţarno takso). 

 
07007 Dejavnost gasilskih društev  
Na postavki smo planirali 32.378 € v sprejetem in veljavnem planu, realizacija je bila 100-odstotna. 
Prostovoljna gasilska društva: Mestinje, Sladka Gora, Kristan vrh, Šentvid, Sveti Štefan in Zibika so v 
letu 2018 za dejavnost od Občine Šmarje pri Jelšah prejela 3.994,42 EUR, PGD Šmarje pri Jelšah pa 
7.498,48 EUR. Ta sredstva so PGD porabila za: nakup pogonskega goriva, strošek komunalnih 
storitev, telefon, elektriko, ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil in opreme, tehnične preglede 
gasilskih vozil, redne servise gasilskih vozil in tehnike, čistila, pralna sredstva, plačilo zdravniških 
pregledov za operativne gasilce ter za druge manjše funkcionalne izdatke. PGD Loka pri Ţusmu, ki 
nima sedeţa v Občini Šmarje pri Jelšah, operativno pa pokriva del njenega območja, je prejela 
finančna sredstva v višini 913,00 EUR katero so porabili za vzdrţevanje stare in nakup nove gasilske 
opreme ter za pokrivanje stroškov intervencij na območju Občine Šmarje pri Jelšah. 

 
07008 Dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 
Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je od Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2018 prejela 41.864,00 EUR 
za izvajanje programa, ki so bili porabljeni za : 
 
1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, 
odlikovanja, priznanja, gorivo za sluţbeno vozilo, vzdrţevanje sluţbenega vozila,  električno energijo, 
ogrevanje in čiščenje prostora GZ v gasilskem domu PGD Šmarje pri Jelšah, poštne storitve, stroški 
interneta in telefona, fotokopiranje, članarine, vzdrţevanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca,  
kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov… 
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine  je plačana letna naročnina na revijo 
GASILEC za 246 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah in nabavljena strokovna literatura. 
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.  
4. IZOBRAŢEVANJE GASILSKIH KADROV: 
V času letovanja na morju je GZ Šmarje pri Jelšah za udeleţence letovanja izvedla izobraţevanje za 
preventivne značke.   
Več gasilcev je bilo tudi na izobraţevanjih v Izobraţevalnem centru na Igu,  Pekrah ali Seţani za 
naslednje specialnosti: gašenje notranjih poţarov modul A in B, uporabnik izolirnega dihalnega 
aparata, obnovitveni tečaj za uporabnika izolirnega dihalnega aparata, nevarne snovi, tehnično 
reševanje, mentor mladine, informatik, tehnično reševanje, inštruktor, preventivec….  
Pred izobraţevanji je 12 gasilcev iz Občine Šmarje pri Jelšah opravljalo tudi zdravniški pregled za 
najzahtevnejša dela v gasilstvu katere je financirala GZ. 
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2018 je Gasilska zveza organizirala sedem dnevno 
letovanje na Debelem Rtiču za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let. Iz občine Šmarje pri Jelšah 
je letovalo 17 mladih gasilcev in dva vzgojitelja. 
6. TEKMOVANJA.  
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Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je bila v letu 2018 zelo dejavna na tekmovalnem področju. 
Organizirala je tekmovanje za člane, članice in starejše gasilce, ki je bilo 10.6.2018 v Rogatcu. Izvedli 
smo tudi mladinsko in pionirsko orientacijsko tekmovanje GZ, ki je bila 3.5.2018 v Polju ob Sotli. 
Najboljše ekipe so se udeleţile tudi regijskega in drţavnega tekmovanja v orientaciji, kjer so dosegali 
vrhunske rezultate. Gasilsko tekmovanje za pionirje in mladince je bilo 7.10.2018 v Rogaški Slatini. GZ 
Šmarje pri Jelšah je tudi organizirala Kviz gasilske mladine 4.3.2018 v Rogaški Slatini. Najboljše tri 
ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje in ena iz Občine Šmarje pri jelšah tudi 
drţavno tekmovanje v kvizu. V letu 2018 je bilo izvedeno Drţavno gasilsko tekmovanje MH v Gornji 
Radgoni, kjer so sodelovale tudi 4 tekmovalne enote Občine Šmarje pri Jelšah. Zelo veliko pa je bilo 
tudi raznih meddruštvenih tekmovanj, kjer so bile številčne tudi enote iz občine Šmarje pri Jelšah ( 
Šmarje, Mestinje, Sv. Štefan, Kristan Vrh, Šentvid pri Grobelnem). 
7. VZDRŢEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev so bile kupljene nove akumulatorske baterije za 
ročne UKV  aparate in baterijske svetilke. Plačevali so se izdatki za popravilo pozivnikov in UKV postaj 
ter polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate. Nabavila se je tudi skupna oprema, ki je 
potrebna za izvedbo izobraţevanj, tekmovanj in vodenje večjih intervencij. 
8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH. 
Poveljstvo Občine Šmarje pri Jelšah je dodeljena sredstva porabilo za organizacijo in vodenje 
gasilskih enot v okviru občine Šmarje pri Jelšah. V ta namen je imelo več operativnih sestankov. 
Sredstva so  namenili za nabavo gasilske opreme. Opravljena je bila tudi  občinski gasilska vaja GE 
Občine Šmarje pri Jelšah v mesecu poţarne varnosti. 
 
 

070090 Poraba poţarne takse za nakup drobne opreme PGD 
Dodeljena sredstva poţarnega sklada v višini 15.500,00 €, ki jih je Občina Šmarje pri Jelšah prejela od 
novembra 2017 do oktobra 2018 so bila porabljena za nakup osebne zaščitne opreme, ročnih radijskih 
postaj,  izolirni dihalni aparat, tlačnih in sesalnih cevi, gasilskih armatur ter ročnih svetilk.  

 
070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD 
V letu 2018 je Občina Šmarje pri Jelšah namenila 90.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil, podvozij in izdelav nadgradenj gasilskih vozil ter nabavo nove osebne zaščitne gasilske opreme.  
 
- Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2018 namenila 18.000 € za sofinanciranje nabave vozila za 
prevoz moštva GVM-1 v PGD Zibika. S temi 18.000 € je PGD Zibika poplačalo dolg nabave 
osnovnega vozila in izdelave nadgradnje. Vozilo je bilo kupljeno, nadgrajeno  in predano namenu ţe v 
letu 2017. 
 
- 72.000,00 EUR za nabavo 54 kompletov intervencijske zaščitne opreme operativnih gasilcev. 
V ta komplet spadajo  intervencijske zaščitne hlače, jakna, intervencijski škornji, rokavice , podkapa in 
zaščitna gasilska čelada. Ta nabava novih kompletov intervencijske zaščitne opreme je bila 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 je bilo sorazmerno z kategorizacijo PGD v 
Občini Šmarje pri Jelšah tako, da je PGD Šmarje pri Jelšah dobilo 24.000€, PGD Mestinje 6.000 €, 
PGD Sladka Gora 6.000 €, PGD Kristan Vrh 12.000 €, PGD Šentvid pri Grobelnem 12.000 €, PGD 
Sveti Štefan 6.000 € in PGD Zibika 6.000 €. 
 

07010 – investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov 
• Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2018 namenila PGD Mestinje 15.000,00 € za sofinanciranje 
razširitve in predelave garaţe gasilskega doma. S tem denarjem je PGD Mestinje pokrila stroške del 
začetne faze dograditve in  preureditve gasilskih garaţ. 
• 5.000,00 EUR je bilo namenjeno za sofinanciranje asfaltiranja površine pred gasilskim domom 
PGD Zibika. Vendar so v PGD Zibika ugotovili, da je bolj nujna izgradnja dodatne garaţe za novo 
gasilsko vozilo zato sta PGD Zibika in Občina Šmarje pri Jelšah sklenili in podpisali dodatek k pogodbi 
št. 845-0001/2018-3 s katerim je bilo dovoljeno, da so sredstva namenjena za asfaltiranje porabili za 
izgradnjo dodatne garaţe. 
• Občina Šmarje pri Jelšah je po podpisu pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne sluţbe z 
dodatkom k pogodbi št. 845-0001/2018-1 namenila dodatnih 3000 € finančnih sredstev za PGD 
Šentvid pri Grobelnem v proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov. 
S temi 3000 € prejetih finančnih sredstev so preuredili enega od večnamenskih prostorov v gasilskem 
domu PGD Šentvid pri Grobelnem. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Področje porabe zajema naloge na področju prometne in notranje varnosti v občini. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini. 

08029001 Prometna varnost 

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Na proračunski postavki je bilo planiranih 4.500 € (sprejeti in veljavni plan), realizacija je bila 4.447 €, 
kar je 98,8-odstotno. Poraba sredstev na tej postavki, po posameznih stroških, je prikazana  v spodnji 
tabeli: 
 

Vrsta stroška Znesek v € struktura 

Povračila stroškov članom SPV  1.784 40,1 

Odsevni telovniki, koles.čelade, odsevni izdelki,.. 2.105 47,3 

Pokrivanje stroškov dogodkov 558 12,6 

Skupaj 4.447 100 

 
 
 
Pripravili: mag. Bernardka Ţvorc in  mag. Anita Reich 
Za področje 07 sta pripravila: Bojan Hrepevnik in Miha Šket 
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PU  4002  ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
Naloge oddelka za gospodarstvo so opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave, ki ga je sprejel Občinski  svet dne 20. 7. 1995. Oddelek za gospodarstvo spremlja 
gospodarska gibanja in omogoča pogoje za gospodarski razvoj, in sicer na naslednjih področjih:  

 gospodarstvo,  

 turizem,  

 kmetijstvo in  

 stanovanjsko gospodarstvo.  
Za vsa navedena področja zagotavlja pogoje za razvoj, pospešuje razvoj na posameznih področij, 
dodeljuje subvencije, pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne dokumente in skrbi za prijavo 
na razpise in s tem pridobivanje sofinancerskih deleţev pri realizaciji različnih projektov. Predvsem pa 
planiramo, izvajamo in  nadzorujemo porabo sredstev proračuna, ki so potrebna za izvajanje nalog 
oddelka. 
 
Poleg navedenih dejavnosti se oddelek za gospodarstvo ukvarja tudi z nekaterimi dejavnostmi, 
za katere pa v okviru oddelka niso izkazani stroški, ali so izkazani le delno: 

 gospodarjenje oz. upravljanje z občinskim stvarnim premoţenjem: oddajanje poslovnih 
prostorov in zemljišč v najem ter sodelovanje pri pokrivanju in delitvi skupnih obratovalnih 
stroškov lastnikom skupnih stavb (Aškerčev trg 11 in 12) ter najemnikom; 

 izvajanje postopkov prodaje občinskega stvarnega premoţenja: zemljišča, stanovanja, 
stanovanjske hiše, poslovni prostori; 

 sodelovanje in izvajanje postopkov brezplačnih prenosov zemljišč iz lastništva občanov na 
občino;  

 sodelovanje pri prostorskem planiranju: predvsem pri pridobivanju projektne dokumentacije za 
prijavljanje na razpise, pridobivanje gradbenih dovoljenj ter prizadevanja za pridobitev 
sredstev na javnih razpisih; 

 koordinacija in sodelovanje z RA Sotla pri formiranju projektov za programsko obdobje in 
sodelovanje pri spremljanju razpisov ter pripravljanju potrebne dokumentacije za projekte; 

 izvajanje postopkov nabave občinskega stvarnega premoţenja, zemljišča – stavbna ali 
kmetijska, potrebna za izvedbo projektov uvrščenih v NRP. 

 
Naloge občine na področju gospodarstva so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, statutu 
občine in številnih področnih zakonih in podzakonskih aktih.  
 
V nadaljevanju smo pripravili preglednico realizacije proračuna za leto 2018 v primerjavi s planiranimi 
zneski za leto 2018.  
 
Tabela: Pregled realizacije proračuna za leto 2018 za vsa področja oddelka za gospodarstvo 
                                                v  € 

 
PODROČJE PORABE 

Veljavni 
plan 
2018 

Realizacija 
2018 

index 
3/2 
v % 

1 2 3 4 

4002 – ODD. ZA GOSPOD. 955.971 823.706 86,16 
04  SKUPNE ADMINISTR. SL.         
      IN SPLOŠ. JAVNE  STORITVE 

3.500 1.162 33,20 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 6.424 5.506 85,71 

11  KMETIJSTVO 123.092 92.269 74.96 

      Kmetijske  subvencije 85.400 79.092 92,61 

     Projekt »In Cultura Veritas« 25.328 3.570 14,09 

      Zavetišče  za ţivali 9.312 8.056 86,51 

      Ostalo 3.052 1.551 50,82 

14  GOSPODARSTVO 486.314 466.323 95,89 

      Spodbujanje razvoja malega      
      gospodarstva 

23.030 21.498 93,35 

      Promocija občine 10.419 10.418 99,99 

      Spodbujanje  razvoja turizma 452.865 434.407 95,92 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE   
      IN   STANOVANJSKO  
      KOMUNALNA DEJAV. 

290.300 212.669 73,26 

19  IZOBRAŢEVANJE 560 0 0 

20  SOCILANO VARSTVO 45.781 45.778 99,99 
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Iz preglednice je razvidno naslednje: 
Planirana sredstva v letu 2018 so bila višja od realizacije 2018, ki je 86,16 %.  
 
Največje odstopanje od začrtanih ciljev je prisotno na postavki 110042 Projekt »In Cultura Veritas, ker 
niso bile v lanskem letu opravljene vse načrtovane aktivnosti, le-te so prenesene v letošnje leto.  
 
Ocenjujemo, da smo poslovanje oddelka v letu 2018 uspešno vodili, v skladu z nalogami in cilji 
oddelka na eni strani in finančnimi moţnostmi na drugi strani ter realizirali vse tiste načrte, ki so bili 
najbolj optimalni in racionalni. 

 

04 SKUPNE ADMINIS. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE FINANCE 
0402  Informatizacija uprave  

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elekt. storitve. 

04029001  Informatizacijska infrastruktura 

Vsebina podprograma je vzpostavitev e-občine-infrastruktura. 
 
04002  Javne E-točke z brezţičnim dostopom 
Občina Šmarje pri Jelšah se je leta 2007 s sedmimi projekti prijavila na javni razpis za postavitev ali 
nadgradnjo javnih e-točk z brezţičnim dostopom do svetovnega spleta Ministrstva za gospodarstvo, 
Direktorata za elektronske komunikacije. V letu 2007 so bile tako vzpostavljene e-točke z brezţičnim 
dostopom na centralni OŠ v Šmarju pri Jelšah ter šestih njenih podruţnicah.  
V letu 2008 smo brezţični dostop do svetovnega spleta razširili še s šestimi novimi vstopnimi e-
točkami na naslednjih lokacijah: Spodnje Tinsko, Nova vas, Zibika, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in 
Šmarje pri Jelšah (stara šola). 
V letu 2009 smo brezţično omreţje razširili z dvema novima vstopnima e-točkama z brezţičnim 
dostopom, in sicer na naslednji lokaciji: 

 lokacija oddajnika: Grobelno, območje pokrivanja oddajnika: Grobelno; 

 lokacija oddajnika: Belo pri Šmarju, območje pokrivanja oddajnika: Belo pri Šmarju. 

Ker krajani niso izkazali novih potreb za vzpostavitev novih e-točk, smo v letih 2010-2015 sistem samo 
še vzdrţevali. V letu 2018 za ta namen nismo imeli stroškov, sredstva so zato  v celoti ostala 
neporabljena. 
 

0403  Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04012  Stroški nakupa in prodaje občinskega premoţenja 
V zvezi z nakupi in prodajo občinskega premoţenja se pojavljajo različni stroški, ki jih pokrivamo iz te 
postavke in so nujno potrebni, da lahko izpeljemo postopek prodaje. Med te stroške spadajo cenitve 
premoţenja, objave prodaj premoţenja, parcelacije in podobni stroški. Za te namene smo v letu 2018 
porabili 1.162 €. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601  Delovanje na področju lokalne samouprave 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih 
aktivnosti na lokalni, regionalni in razvojni ravni ter na zdruţevanje lokalne skupnosti v organizacije, 
kjer se zdruţujejo skupni interesi občin. 
 

06019003  Povezovanje lokalnih skupnosti 

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.  
        
06004  Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije 
Razvojna agencija savinjske regije opravlja za vse občine v tej regiji določene razvojne naloge, ki se 
nanašajo na pripravo podlag za kandidiranje na javnih razpisih, predvsem razpisih Razvoj regij in 
Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih in pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja je Občina Šmarje pri Jelšah  v letu 
2018 zagotovila 6.424 €, porabila pa 5.506 €. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na 
področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in ţivilstva, razvoj podeţelja in podporne storitve za 
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo 
zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeţelja na območju občine. Zato 
področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski 
dejavnosti ter razvoj podeţelja. Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva. 
Za kmetijske dejavnosti smo v proračunu za leto 2018 planirali sredstva v višini 123.092 €. Porabili 
smo 92.268 €, kar pomeni 75 % realizacijo. Preteţni del sredstev s področja kmetijstva smo namenili 
subvencijam za različne kmetijske ukrepe (naloţbe v kmetijska gospodarstva,  zavarovanje ţivali, 
naloţbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, programi izobraţevanja in usposabljanja 
kmetov in programi društev), ki smo jih dodeljevali na podlagi izvedenega javnega razpisa. V letu 2018 
smo za kmetijske subvencije razpisali 87.100 € sredstev, porabili pa 79.092 €, kar pomeni 91 % 
realizacijo. V spodnji tabeli prikazujemo pregled finančne realizacije kmetijskih subvencij za leto 2018. 
Podrobnejši opisi realizacije po posameznih kmetijskih ukrepih so prikazani v nadaljevanju v okviru 
posamezne proračunske postavke.  
 
V sklopu kmetijstva smo v letu 2018 zagotavljali sredstva tudi za projekte (LAS Obsotelje in 
Kozjansko, Interegov projekt »In Cultura Veritas«), za stroške drugih programov v kmetijstvu, ter 
sredstva za zavetišče za ţivali in koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo. Te postavke so 
podrobneje obrazloţene v nadaljevanju. 
  
Tabela: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE DODELJENIH KMETIJSKIH SUBVENCIJ – 2018 
 

 Kmetijski ukrep PP Razpisana 
sredstva 

Izplačana 
sredstva 

Nerealizirano Realizacija 
% 

1. Naloţbe v kmetijska 
gospodarstva     

11003 
 

52.500 
 

51.900 600 98,86% 

2. Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 

11008 3.000 
 

2.695 305 89,83% 

3. Naloţbe za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti 

11005 12.500 7.600 4.900 60,80% 

4. Prenos znanja in 
informiranja 

110091 3.100 2.597 503 83,77% 

5. Podpore društvom 
 
 
- izobraţevanja 
-delovanje 

11006 Skupaj: 
16.000 

 od tega: 
4.900 

11.100 

Skupaj: 
14.300 

 od tega: 
4.550 

10.350 

 
1.700 

 

 
89,38% 

 SKUPAJ 87.100 
 

79.092 8.008 90,81% 

 
V spodnji tabeli prikazujemo seznam vseh prejemnikov kmetijskih subvencij v letu 2018 za ukrepe:  
 

 naloţbe v kmetijska gospodarstva (PP-11003),  

 zavarovalne premije (PP 11008) in 

 naloţbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (PP-11005). 
 
 
Tabela: SEZNAM PREJEMNIKOV KMETIJSKIH SUBVENCIJ V LETU 2018 
 

Zap. 
Št. 

 
PREJEMNIK 

 
UKREP 

ZNESEK 
SUBVENCIJE 

1. VOLAVŠEK MARTA, 
Laše, Podplat 

Izgradnja dodatnega rastlinjaka  3.000 

2. MARŠ URBAN, Močle, 
Šmarje  

Obnova hleva za krave molznice in MPG  4.000 
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3. KLADNIK RUDI, Sv. 
Štefan  

Novogradnja hleva za govedo  3.500 

4. FERME JAKOB, Sv. 
Štefan 

Novogradnja hleva z notranjo opremo  3.000 

5. ŢABERL MARIJA, Sv. 
Štefan  

Zamenjava strešne kritine na hlevu  2.000 

6. GROBIN JOŢEFA, 
Predel, Šmarje  

Zbiralnik deţevnice in izgradnja 
dodatnega rastlinjaka  

3.000 

7. GAJŠEK FRANC, Gaj, 
Šmarje  

Izgradnja koritastega silosa  2.500 

8. VRBEK JANKO, 
Koretno, Šmarje 

Izgradnja dveh koritastih silosov  3.500 

9. DRAME JOŠKO, 
Pustike, Pristava 

Ureditev pašnika za govedo in ventilator  
za hlev  

250 

10. NUNČIČ FRANC, 
Sotensko Šmarje  

Izgradnja koritastega silosa 3.000 

11. ČOKL DUŠAN, Zibika, 
Pristava 

Pr€editev kozolca v hlev za goveje 
pitance  

3.500 

12. DROBNE MARIJANA, 
Gornja vas, Šmarje  

Zamenjava strešne kritine na hlevu  2.000 

13. DRAME IVAN, 
Orehovec, Sv. Štefan 

Izgradnja koritastega silosa  3.000 

14. HVALA TOMAŢ, Sp. 
Selce Grobelno 

Korita za vodo za napajanje govedi in 
namestitev transportnega sistema za 
krmila za krave 

     
1.150 

15. DRAME JOŢEF, Zibika,  
Pristava  

Izgradnja strojne lope ter prekritje strešne 
kritine na celotnem objektu strojne lope  

3.000 

16. SKALE JANEZ, 
Topolovec,, Podplat 

Ureditev sušilnice za ţito 700 

17. POGELŠEK ŠPELA, 
Pečica, Podplat 

Nabava opreme za prostor za 
shranjevanje strojev ter nabava orodja za 
vzdrţevanje kmetijske mehanizacije – 
DOPOLNILNA DEJAVNOST 

3.500 

18. TOPLIŠEK VILJEM, Sp. 
Tinsko Loka/ Ţusmu 

Zamenjava strešne kritine na hlevu 1.500 

19. STRAŠEK PETER, Gaj, 
Šmarje 

Zamenjava strešne kritine na hlevu  1.000 

20. ČOKELC OLGA, Vršna 
vas Pristava  

Ureditev pašne ograje za govedo ter 
ureditev boksa v hlevu 

400 

21. JAGER FRANC, Belo, 
Šmarje 

Zamenjava strešne kritine na hlevu  3.500 

22. GROBELŠEK ANTON, 
Zastranje Šmarje  

Zamenjava podloţnih gum v hlevu 400 

23. PLANINŠEK 
MIROSLAV, Vršna vas, 
Pristava  

Pr€editev hleva za prašiče (na sistem 
rešetk) 

800 

24. PLANINŠEK 
MIROSLAV, Vršna vas, 
Pristava  

Zavarovalna premija za zavarovanje 
grozdja 

370,72 

25. SMOLE MIHA, Vrh, 
Šmarje  

Zavarovalna premija za zavarovanje 
hrušk 

299,35 

26. HROVAT ANTON, 
Dragomilo,  Šmarje  

Ureditev sušilnice za ţita in zamenjava 
strešne kritine na hlevu za govedo 

3.200 

27. JOST ANA, Strtenica, Zavarovalna premija za zavarovanje ţivali 78,34 
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Sv. Štefan 

28. MUŢERLIN ANTON, 
Babna Reka, Sv. Štefan 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
grozdja 

37,59 

29. KOŠTOMAJ IGOR, 
Bodreţ, Grobelno 

Ureditev el. in vod. Priklj. v prostoru za 
potrebe proizvodnje sadnih in zelenjavnih 
sokov, predelavo  sadja/zelenjave,– 
DOPOLNILNA  DEJ. 

1.000 

30. BENČINA MIRAN, Zg. 
Tinsko Loka/ Ţusmu 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
grozdja, pšenice,silaţne koruze in 
ječmena 

 
271,66 

31. PEVEC DENIS, Sv. 
Štefan Sv.  Štefan 

Izdelava, optimizacija spletne strani, 
marketing– DOPOLNILNA DEJAVNOST 

2.400,00 

32. ŠTRAVS JANEZ, 
Cankarjeva ul., Šmarje  

Zavarovalna premija za zavarovanje 
grozdja 

92,55 

33. VIZJAK MATIC, Zadrţe 
Šmarje  

Izdelava in optimizacija spletne trgovine 
in spletne strani in postopek zaščite 
znamke  

700,00 

34. DRAME JOŠKO, 
Pustike, Pristava pri 
Mestinju 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
pšenice 
In koruze za silaţo 
 

 
140,08 

35. ČOKL DUŠAN, Zibika,  
Pristava pri Mestinju 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
koruze za silaţo 
 

157,97 

36. VRBEK KLEMEN, 
Bezgovica, Pristava pri 
Mestinju 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
koruze za silaţo 

237,84 

37. MUŢERLIN DARKO, 
Brezje pri Lekmarju, Sv. 
Štefan 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
grozdja 
In koruze za silaţo 

488,03 
 

38. POLUTNUIK DRAGICA, 
Sv. Štefan, Sv. Štefan 

Zavarovalna premija za zavarovanje ţivali 
 

     118,30 
 
 

39. ZALOŢNIK ANTON, 
Orehovec, Loka/ Ţusmu 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
koruze za silaţo in pšenice 

208,84 

40. PEVEC AVGUST, Vršna 
vas, Pristava  

Zavarovalna premija za zavarovanje 
koruze za silaţo  

151,85 

41. GOLOB NEŢIKA, Sp. 
Ponkvica, Grobelno 

Zavarovalna premija za zavarovanje 
koruze za silaţo  

41,68 

SKUPAJ 62.194,80 
 

1102  Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in ţivilstvu in sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeţelskih območij. 
 
 

11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

Podprogram vsebuje sredstva za podporo in prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, ţivinorejske 
proizvodnje in prenovo kmetijske proizvodnje. 
 
11003  Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 
Sredstva s te postavke smo namenili za sofinanciranje naloţb v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo s ciljem zmanjšati proizvodne stroške, izboljšati in preusmeriti proizvodnjo in 
njeno kakovost, ohranjati in izboljšati naravno okolje, higienske razmere in standarde za dobro počutje 
ţivali.  
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Razpis smo objavili v mesecu februarju in ţe pri prvem odpiranju vlog, ki je potekalo 12.3. 2019, se je 
izkazalo, da smo planirali premalo sredstev za ta namen; odobrili smo sofinanciranje za 27 naloţb, 12 
prijaviteljev pa je ţal ostalo brez subvencije.  
 
V spodnji tabeli prikazujemo realizirane naloţbe: 
          Tabela: Pregled izplačanih subvencij  za naloţbe v kmetijska gospodarstva v letu 2018 
 

 
Zap. 
št. 

 
Vrsta naložbe 

 
Št. 

prijaviteljev 

 
Bruto 

vrednost 
naložb (cca.) 

 
Znesek 

izplačanih 
subvencij 

1. Novogradnje ali rekonstrukcije: 

 hlevi 5 90.000 14.800 

 silosi 4 65.000 12.000 

 strojne lope 1 17.000 3.000 

Novogradnje/rekonstrukcije 
SKUPAJ 

10 172.000 29.800 

2. Zamenjava kritine na gosp. 
poslopjih 

6 60.000 11.600 

3. Plastenjaki/rastlinjaki 2 17.000 4.900 

4. Hlevska oprema 6 16.000 4.000 

5. Drugo 3 6.000 1.600 

SKUPAJ vse naložbe 27 271.000 51.900 
 
Pri dodeljevanju subvencij je strokovna komisija  upoštevala predvsem naslednje kriterije:  

 program oziroma mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga je pripravila 
Kmetijsko svetovalna sluţba Šmarje pri Jelšah, 

 dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu, ugotovljeno na podlagi ogleda komisije (obseg 
proizvodnje, dolgoročna perspektivnost kmetije), 

 realno predračunsko vrednost investicije, 

 razpoloţljiva proračunska sredstva. 
 
Treba je poudariti, da so nosilci kmetijskih gospodarstev s pomočjo dodeljenih sredstev s strani 
Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2018 dejansko realizirali za cca. 271.000 € investicij, kar je pomemben 
podatek za občino, kot je Šmarje pri Jelšah, kjer se prebivalci preteţno ukvarjajo prav s kmetijstvom. 
Iz seznama prejemnikov subvencij je razvidno, da subvencije niso bile namenjene samo večjim 
kmetijskim proizvajalcem z območja občine, saj je med prejemniki subvencij veliko manjših 
proizvajalcev. Z namenom pospeševanja razvoja manjših kmetij je komisija pri dodeljevanju 
subvencije prijaviteljem z vrednostjo investicije do 1.000 € in prijaviteljem z obdelovalno površino do 
3,5 ha odobrila maksimalno stopnjo subvencije (50 % glede na upravičene stroške). 
 
 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

Podprogram vključuje sredstva za podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, subvencijska sredstva za 
zavarovalne premije v kmetijstvu in podporo kmetijskim društvom ter za podeţelske objekte. 
 
 
11004  Razvoj podeţelja LAS  
V letu 2018 smo na tej postavki planirali 1.500 € za idejno zasnovo in stroške v zvezi s prijavo projekta 
»Prenova parkovnega gozda Jelšingrad« na  predviden razpis LAS Obsotelje in Kozjansko. Prijave 
nismo realizirali, zato so ostala planirana sredstva v celoti neporabljena.  
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110042 Projekt »In Cultura Veritas« 

Čezmejni projekt Interreg Slovenija-Hrvaška smo začeli izvajati avgusta 2018. Do konca leta 2018 

smo se kot projektni partner udeleţili predstavitev projekta za javnost in aktivno sodelovali na 

partnerskih sestankih. Sodelovali smo na delavnici za izdelavo metodologije za posvetovalne 

delavnice ter pri izdelavi dokumenta metodologije s predlogi in priporočili za izboljšanje dokumenta. Za 

slovenske partnerje je bila izvedena posvetovalna delavnica za prepoznavanje turistične ponudbe in 

vzpostavitev turistične destinacije na čezmejnem območju. V tem času smo naročili označevalno tablo 

in pripravili dokumentacijo za javno naročilo za izvedbo obnovitvenih del v Skazovi hiši, ki so 

predvidena spomladi 2019.  

Vodilni partner projekta je Zagrebška ţupanija, projektni parterji so še Zdruţenje hrvaških potovalnih 

agencij in Muzejski dokumentacijski center iz Hrvaške ter Razvojna agencija Sotla in Kmetijsko 

gozdarski zavod Maribor iz Slovenije. Projekt traja do 30. novembra 2020.  

Za navedene aktivnosti smo porabili 3.570 €, vsa ostala sredstva pa smo prenesli v leto 2019.   

11005  Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 
Na podlagi izvedenega javnega razpisa smo sredstva iz te postavke namenili za naloţbe v okviru 
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Razpisali smo 12.500 €, izplačali pa 7.600 €. Za 
subvencijo je kandidiralo 5 prijaviteljev z registrirano dopolnilno dejavnostjo, pri čemer je bila 
subvencija izplačana 4 prijaviteljem 1 prijavitelj pa je odstopil od subvencije.  
 
11006  Podpora stanov. in interes. povezovanju - društva 
Za sofinanciranje kmetijskih dušitev smo planirali sredstva v višini 16.000 €. Od tega smo za 
sofinanciranje programov izobraţevanj kmetijskih društev, ki delujejo na območju občine ali regije in 
se po pravilniku lahko sofinancirajo v okviru ukrepa Izobraţevanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti ter na področju predelave in trţenja namenili 4.900 €. Sofinancirali smo 
stroške izobraţevanj in usposabljanj, strokovnih ekskurzij in ogledov ter udeleţbe na sejmih. Sredstva 
v višini 11.100 € pa smo planirali za podporo delovanju kmetijskim društvom.  
 
Na podlagi prejetih prijav na razpis smo v letu 2018 sofinancirali naslednja kmetijska društva: 

 v občini: 

 Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta, 

 Društvo čebelarska druţina Šmarje, 

 Konjeniško društvo Sv. Štefan, 

 Vinogradniško društvo »Štefan« Sveti Štefan. 

 na območju Obsotelja in Kozjanskega: 

 Društvo kmetic Ajda, 

 Društvo prašičerejcev, 

 Društvo govedorejcev, 

 Društvo zeliščarjev Olimje,  

 Slovensko zdruţenje rejcev ponijev Sv. Štefan. 

 na območju regije: 

 Društvo rejcev drobnice Cekin. 
 
Na razpis se je prijavilo 11 kmetijskih društev, od tega jih je 10 izpolnjevalo pogoje za dodelitev 
sredstev. Strojni kroţek sejalec smo pozvali na dopolnitev vloge, vendar vloge ni dopolnil, zato je bila 
njihova vloga s sklepom zavrţena. Za namen delovanja kmetijskih društev smo izplačali 9.750 €, za 
programe izobraţevanj in usposabljanja pa 4.550 €, skupaj torej 14.300 €. Neporabljena sredstva v 
višini 1.700 € smo prerazporedili na postavko 23001 – Proračunska rezerva. 
 
V tabeli, ki sledi so prikazana sredstva, ki smo jih dodelili posameznim kmetijskim društvom v letu 
2018. 
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Tabela: SREDSTVA DODELJENA KMETIJSKIM DRUŠTVOM v letu 2018 
 
 
Št. 

 
 
 

DRUŠTVO 

 
Št. 

članov iz 
občine 

 
Dodeljena 
sredstva 

za delovanje 
društva  

v € 

 
Dodeljena 

sredstva za 
izobraţev.  in 

usposablj. 
v € 

 
SKUPAJ 

dodeljena 
sredstva v € 

1. DRUŠTVO ČEBELARSKA DRUŢINA 58 1.700 300 2.000 

2. KONJENIŠKO DRUŠTVO SV. ŠTEFAN 21 500 / 500 

3. DRUŠTVO PRAŠIČEREJCEV ŠMARJE  28 100 150 250 

4. DRUŠTVO KMETIC AJDA 147 2.700 1.300 4.000 

5. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN 
KLETARJEV TRTA  

173 2.800 1.900 4.700 

6. DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 5 100 100 200 

7. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠMARJE  79 1.000 700 1.700 

8. DRUŠTVO ZELIŠČARJEV OLIMJE 8 200 / 200 

9. SLOVENSKO ZDRUŢENJE REJCEV 
PONIJEV  

15 200 / 200 

10. VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO »ŠTEFAN« 
SV. ŠTEFAN 

73 450 100 550 

SKUPAJ 9.750 4.550 14.300 

 

11029004  Ukrepi za stabilizacijo trga 

Podprogram zajema sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (premije). 
 
11008  Neposredna plačila v kmetijstvu (premije) 
Na podlagi izvedenega kmetijskega razpisa za leto 2018 smo sredstva v okviru ukrepa dodeljevali za 
sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje ţivali in za zavarovanje posevkov in 
plodov. Cilj ukrepa pomoč za plačilo zavarovalnih premij je sofinanciranje dela zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih 
vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni ţivali ali škodljivih 
organizmov na rastlinah. Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne 
premije iz nacionalnega proračuna do 65 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije. Za navedene 
subvencije smo v letu 2018 porabili 2.695 €, s čimer smo sofinancirali 14 zavarovalnih premij. 

 
1103  Splošne storitve v kmetijstvu 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje sluţb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje 
zdravja ţivali na občinski ravni. 

11039001  Delovanje sluţb in javnih zavodov 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov kmetijske svetovalne sluţbe. 
 
110090  Stroški drugih programov v kmetijstvu 
Neporabljena sredstva na postavki v višini 500 € smo s sklepom prerazporedili na postavko 23001 – 
Proračunska rezerva. Skupaj s prerazporejenimi sredstvi, ki so ostala neporabljena tudi na postavki 
11006 – Podpora stanov. in interes. povezovanju – društva, smo tako iz proračunske rezerve 
zagotovili za pomoč druţini iz Zibike, in sicer  za obnovitev hleva, ki je bil poškodovan zaradi posledic 
visokega snega.  
 
110091  Sofinanciranje izobraţevanja za potrebe kmetijstva 
Iz te postavke smo dodeljevali sredstva za sofinanciranje stroškov izobraţevanja in usposabljanja 
kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih iz občine. Izobraţevalne programe so organizirali oz. 
izvedli izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: KGZ Celje in KGZ Maribor, ki smo jih pozvali k 
predloţitvi ponudb. Višino sofinanciranja je na podlagi predloţenih ponudb in razpoloţljivih sredstev 
določila Komisija za dodeljevanje kmetijskih subvencij. Realizirali smo 2.597 €. 

 
11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za ţivali. 
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11010  Zavetišče za ţivali 
Za namene oskrbe in zaščite ţivali smo v letu 2018 porabili 9.312 €, od tega je bilo 1.950 € 
zagotovljenih za stroške najemnine, ki je po zakonu obvezna za vsako občino v odvisnosti od št. 
registriranih ţivali. Na podlagi Zakona o zaščiti ţivali (Uradni list RS, št. 43/07-UPB2) ima občina 
sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih ţivali s podjetjem 
ZONZANI, Šentjur.  
 
11011  Poraba koncesij. dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
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. Kmetijsko ministrstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno 
koncesijsko dajatev drţavi, kmetijsko ministrstvo pa nato občinam razdeli polovico koncesijske dajatve 
od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini del lovne površine. Del te dajatve morajo občine v skladu z 
zakonodajo 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 Občine Šmarje pri Jelšah konec leta 
2011 sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki določa 
podrobnejše pogoje, namen in način porabe sredstev. 
V letu 2018 smo na tej postavki planirali 1.364 € sredstev, s prerazporeditvijo smo zagotovili še 
dodatna sredstva, da smo lahko izvedli nadaljevanje sanacije drevoredov, in sicer v Vegovi ulici, ob 
pokopališču in šoli ter drevored od Skazove hiše proti ţelezniški postaji. Na vseh teh lokacijah smo v 
dveh letih zamenjali stara, dotrajana, nekatera tudi nevarna drevesa s povsem novo in enotno 
zasaditvijo pod strokovnim vodstvom in sodelovanjem Zavoda za gozdove. Poleg tega smo sredstva s 
te postavke porabili tudi za izvedbo čistilne akcije. Za te namene smo v letu 2018 porabili sredstva v 
višini 1.552 €.  
   

14 GOSPODARSTVO 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma 
in gostinstva. Za področje gospodarstva je bilo v letu 2018 načrtovanih 429.630 € sredstev, realizirano 
pa je bilo za 8 % več, in sicer 466.323 €, razliko smo pokrili s prerazporeditvijo iz drugih postavk. 
Glavni razlog povečanja so višji stroški izgradnje parkirišč za avtodome oz. predvsem stroški izgradnje 
parkirišč za osebna vozila za potrebe športnega parka.   

1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva, financiranje projektov, podpore enotam malega gospodarstva. 
 
14002  Delovanje RA Sotla 
Dejavnost RA Sotla financirajo vse občine ustanoviteljice (šest občin Obsotelja in Kozjanskega) po 
načelu števila prebivalcev v občini. Za delovanje RA Sotla  smo v letu 2018 planirali 21.830 €, 
realizirali pa 21.498 €. 
 
V nadaljevanju prikazujemo povzetek poslovnega in finančnega poročila JZ Razvojna agencija Sotla 
za leto 2018, ki ga je pripravila direktorica ga. Bojana Ţaberl: 
Javni zavod Razvojna agencija Sotla je ustanovljen na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Razvojna agencija Sotla (Ur. list RS, št. 71/09, 4/11 in 59/14), z namenom regionalnega razvoja, 
gospodarstva, podeţelja in turizma, ki so ga sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje 
nalog v javnem interesu, lahko pa opravlja tudi gospodarske dejavnosti in se uvršča med posredne 
proračunske uporabnike. 
 
RA Sotla je v letu 2018 izvajala sledeče naloge in projektne aktivnosti: 

- naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni z namenom podpore občinam Obsotelja in 

Kozjanskega pri pridobivanju evropskih sredstev za razvojne projekte (priprava projektov za 

financiranje iz Dogovora o razvoju regije -  3.1 Spodbujanje podjetništva, 4.4 Spodbujanje 
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nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja ter  6.1 Vlaganje v vodni 

sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja), 

- na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega smo izvajali podporne storitve za potencialne 

podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT 

REGIJE 2018-2022 (informiranje, podjetniško svetovanje, povezovanje regionalnega okolja, 

usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priloţnosti), 

 upravljanje/vodenje Lokalne akcijske skupine na območju Obsotelja in Kozjanskega - LAS 

Obsotelje in Kozjansko ter izvajanje razvojnih projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja 

2014-2020 (priprava in potrditev 1. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in 

Kozjansko za obdobje 2014-2020, objava 2. javnega poziva za projekte sofinancirane s 

sredstvi EKSRP - v okviru javnega poziva je bilo potrjenih 5 projektov; na 3. javni razpis 

MKGP za podukrep 19.3 smo prijavili 3 projekte sodelovanja LAS, od tega sta bila 2 potrjena 

in sta ţe v izvajanju - Pametne vasi za jutri, Pribliţajmo Biosferna območja prebivalcem), 

- LAS je izvajal projekt sodelovanja na temo lokalne samooskrbe »Jem drugače, jem 

domače«, katerega cilji so bili povečanje osveščenosti otrok in njihovih staršev glede pomena 

lokalno pridelane hrane, usposobljenosti ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, 

prepoznavnosti lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, dvigu zavesti ter spreminjanje 

nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva, 

- aktivnosti skupne promocije območja (Regionalna destinacijska organizacija RDO Deţela 

Celjska) z namenom, da se v okviru destinacije predstavi tudi območje Obsotelja in 

Kozjanskega (udeleţba na sejmih doma in v tujini, predstavitve v medijih, promocijski material, 

destinacijska spletna stran  Obsotelja in Kozjanskega www.visitok.eu ipd.),  

- v lanskem letu smo pričeli z aktivnostmi v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HR:  

 projekt IN CULTURA VERITAS (vzpostavitev nove turistične destinacije, ki bo s 

pomočjo vinskih cest predstavljala kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške. Ker bo 

nova destinacija povezovala 4 vinske ceste (Šmarsko-Virštanjsko - VTC 10 na 

slovenski ter Plešivičko, Zelinsko in Samoborsko  na hrvaški strani), bodo tudi 

vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v 

projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne 

dediščine in podobno. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita 

digitalizacija ponudbe in ureditev Šmarske kleti in Skazove hiše ter postavitev 

pametnih klopi in infomatov na lokacijah v občini Šmarje pri Jelšah), 

 Projekt Ride&bike II (glavni cilj projekta je razvoj specializiranih turističnih 

proizvodov na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki temeljijo na interpretaciji 

naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev celovitega upravljanja in razvoja 

trajnostnega aktivnega turizma. V okviru projekta se bodo vzpostavili standardi za 

kolesarjem & konjenikom prijazno ponudbo, trasiranje in digitalizacija novih 

konjeniških in kolesarskih poti, izobraţevanja ponudnikov in promocija 

destinacije). 

- uspešno zaključila projekt "Bike sharing", kateri je ugotavljal pozitive učinke "bike sharinga" s 

stališča druţbene odgovornosti in koncepta delitvene ekonomije, aktivnega in zdravega 

preţivljanja prostega časa in promocije med turisti in tudi lokalnim prebivalstvom,  

- iskali smo moţnosti vključitve v domača in mednarodna projektna partnerstva in pripravili 

prijave novih projektnih idej (prijave 13 projektov,  s poudarkom na tematikah s področja 

turizma, medsektorskega povezovanja, razvoja podjetništva, ohranjanja naravne in 

kulturne dediščine ter vseţivljenjskega učenja, razpis/programi: Erasmus+, Evropa za 

http://www.visitok.eu/
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drţavljane, Norveški finančni mehanizem, razpis Podonavje, nacionalna ministrstva (LAS)  ter 

opravljali storitve za trg. 

Ob koncu naj poudarimo, da je bilo v letu 2018 poslovanje javnega zavoda Razvojne agencije Sotla 
uspešno. Vsebinsko smo realizirali zastavljene programe in projekte, ki smo jih predvideli v delovnem 
načrtu za leto 2018, pridobili nove projekte, realizirali dodatno zaposlitev zaradi povečanega 
projektnega dela, finančno gledano smo planirane prihodke presegli za 11% glede na zastavljen 
finančni plan.  Prihodki za leto 2018 so znašali: 205.919,00 € (prihodki s strani občin ustanoviteljic: 
66.841,00 €, prihodki od izvajanja  in sodelovanja v projektih ter prihodki na trgu pa : 139.078,00 €). 
Odhodki za delovanje javnega zavoda in izvajanje projektov za leto 2018 so znašali  204.045,00 €. 
Poslovanje v preteklem letu je bilo pozitivno, saj smo racionalno in namensko trošili sredstva za 
poslovanje in porabo le-teh prilagajali izvedbi projektnih aktivnosti.  
 
14006  Mreţenje podjetniških inkubatorjev 
Na tej postavki smo predvideli 1.200 € sredstev kot zagonske stroške, v kolikor bi bilo v letu 2018 
moţno projekt prijaviti na kakšen razpis za pridobitev EU sredstev. Ker te moţnosti ni bilo, sredstva 
niso porabljena.   
 

1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Glavni program vsebuje sredstva  za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

14039001 Promocija občine 

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih, 
prireditvah), predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave ...) ter druge promocijske aktivnosti 
(karte, zloţenke, razglednice ...). 
 
14005  Promocijske prireditve 
S te postavke smo velik del sredstev prenesli na postavko delovanje Javnega zavoda za turizem šport 
in mladino, na postavki pa smo še planirali  sredstva v višini 8.000 €. Zaradi večjih potreb po sredstvih 
na tej postavki, smo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, zagotovili 10.419 € sredstev. 
 
Sredstva so bila porabljena za promocijsko sodelovanje pri izdaji knjige Slovenija biser narave, 
reklamne storitve v času kolesarske dirke po Sloveniji Kolesarskega kluba Adria mobil, za partnersko 
sodelovanje pri skupnih promocijskih in sejemskih nastopih regije preko destinacije RDO DEŢELA 
CELJSKA, partnersko sodelovanje pri promociji postajališč za avtodome z občino Mirna, ki vsebuje 
vključevanje v katalogih in promocijo na več turističnih sejmih v tujini.    
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev, turističnih prireditev, 
razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kaţipoti in table), investicije (Muzej baroka) in 
investicijsko vzdrţevanje turističnih znamenitosti. 
 
14010  Sofinanciranje delovanja turističnih društev 
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 
dejavnosti delovanja turističnih društev smo porabili sredstva v višini 5.000 €. 
 
1400111 Nakup turističnih tabel 
Na tej postavki smo planirali pridobitev novega elaborata postavitve turističnih tabel – lamel po naselju 
Šmarje pri Jelšah, kjer je potrebno dodati nekaj novih vsebin, kot npr. Muzej baroka, Skazova hiša, 
Šmarska klet, električne polnilnice, TIC, parkirišče za avtodome,… na podlagi izdelanega elaborata 
bomo v letu 2019 naročili izdelavo in postavitev lamel. Sem pa sodijo tudi stroški v zvezi s tremi 
velikimi vstopnimi tablami v občino, na katerih je sedaj predstavljena samo Kalvarija, dodali pa bomo 
tudi Muzej baroka.  
 
14015  Postajališča za avtodome 
Občina Šmarje pri Jelšah se je skupaj z Občino Rogatec in Kozje prijavila na razpis LAS, ki ga je 
objavila RA Sotla s projektom  Postajališče za avtodome. V projekt so vključeni stroški pet parkirišč za 
avtodome z oskrbovalno ploščadjo z vso komunalno infrastrukturo, prav tako pa še cca. 50 parkirišč 



 

 

55 

za avtomobile in avtobuse, ki bodo sluţili za potrebe celotnega športnega parka, predvsem pa 
potrebam načrtovanega bazena. Projekt je bil na nivoju LAS potrjen in se je izvajal v letu 2018.  
 
Gradbena dela za 5 parkirišč za avtodome s oskrbovalno ploščadjo skupaj s 50 parkirišči za 
avtomobile za potrebe športnega parka, so znašala 212.428 €, dodani so bili še stroški nadzora, 
elektro priključka ter koordinacije projekta. Sredstva so za 37 % višja kot smo planirali saj je bila po 
izvedenem javnem naročilu najugodnejša ponudba znatno nad planiranimi sredstvi za ta namen. 
Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Projekt je bil konec lanskega leta 
zaključen in predan namenu.     
 
14017  Delovanje Zavoda za turizem, šport in mladino 
Za delovanje Zavoda TŠM smo v letu 2018 namenili 224.430 €, porabljeno pa je bilo 208.808 €, kar je 
93 % glede na veljavni plan. Za amortizacijo je bilo porabljeno 6.000 €, za materialne stroške 92.500 
€, za plače in prispevke pa 110.308 €. V zavodu TŠM je naslednja kadrovska zasedba:  

 direktor, 

 področni svetovalec za načrtovanje in trţenje II 

 vzdrţevalec športne infrastrukture II 

 koordinator VI 

 vzdrţevalec II 

 komunalni delavec III 

 
Zavod TŠM pokriva področje turizma, športa, mladine in urejanja okolja. Glede izvedenih aktivnosti na 

teh področjih v letu 2018 je Zavod TŠM posredoval naslednje poročilo: 

 

Na področju TURIZMA Zavod TŠM skrbi za naslednja tematska področja: 

 Promocija 

Na področju promocije je zavod sodeloval na različnih sejmih in dogodkih (Alpe Adria, Primorski 

sejem, Kozjanski sejem, MOS Celje, Sejem tretje ţivljenjsko obdobje Ljubljana, Sejem narava in 

zdravje, »Kuhna pod jelšami«, Čili festival, Festival druţine in kulinarike, Pozdrav vinu, Zdravi, aktivni, 

čili Šmarčani, Večer šansonov, Srednjeveški dan v Lembergu).  Poleg tega je zavod za promocijo 

kraja oblikoval in izdal zloţenke (500 zloţenk Skazova hiša, 500 zloţenk v slovenskem jeziku in 200 

zloţenk v angleškem jeziku Zakladnica doţivetij med zelenimi griči), informacijske table (Skazova 

hiša, avtodomi), izvajal oglaševanje na radiu Štajerski val, v okoliških časopisih in preko digitalnih 

medijev.  

 Izobraţevanje 

Na področju izobraţevanja je zavod organiziral različna izobraţevanja in delavnice z namenom 

izobraţevanja lokalnih ponudnikov in soustvarjalcev turističnega programa v občini Šmarje pri Jelšah. 

Izvedena je bila delavnica na temo motivacije lokalnih ponudnikov, v mesecu oktobru je v sodelovanju 

z društvom Legende potekala delavnica lokalnih vodnikov. S pomočjo podjetniškega inkubatorja 

Vrelec je zavod organiziral izobraţevanje za turistične ponudnike na temo digitalnega marketinga.  

 Dogodki 

V tabeli prikazujemo dogodke, ki jih je zavod bodisi organiziral ali soorganiziral. 

 

Zap. 

Št. 

 

Dogodek 

 

Čas izvedbe 

1. Valentinova trţnica 10.2.2018 

2. Velikonočna trţnica 31.3.2018 

3. Vrtni bazar 7.4.2018 

4. Vinski večer 12.4.2018 

5. Srečanje turističnih društev 

Slovenije 

19.5.2018 
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6. Mednarodni folklorni festival 25.5.2018 

7. 1. Festival druţine in kulinarike 3.8.2018 

8. 4. Čili festival 8.9.2018 

9. Srednjeveški dan v Lembergu 30.9.2018 

10. 2. Festival godb in kulinarike 7.10.2018 

11. 13. Pozdrav vinu 11.11.2018 

12. Večer šansonov v Lembergu 30.11.2018 

13. Barbarin sejem 4.12.2018 

14. Priţig lučk 7.12.2018 

15. Boţičkovanje 22.12.2018 

16. Predsilvestrovanje 29.12.2018 

 

 Pridobivanje turistov s turističnimi programi 

Zavod je v letu 2018 pridobil licenco turistične agencije, kar je bil pogoj za trţenje turističnih 

programov. Zavod je izdelal in trţil različne turistične programe, ki so zajemali vodenje turistov po 

posameznih turistično zanimivih točkah v občini Šmarje pri jelšah. Poleg vodenja posameznih 

turističnih aranţmajev je zavod organiziral izlete tudi drugim turističnim organizacijam. S tem je zavod 

razširil mreţo promocije lastnih turističnih programov na agencije, ki imajo večjo trţno pokritost.  

 

Na področju povezovanje društev in javnih zavodov ter lokalnih ponudnikov je Zavod TŠM s pomočjo 

društev, ki so ustanovljena v občini Šmarje pri Jelšah, oblikoval in izvedel razne dogodke, delavnice, 

izobraţevanja in tako posledično promocijo. Prav tako je Zavod TŠM pri organizaciji in izvedbi 

različnih dogodkov in programov sodeloval z vsemi javnimi zavodi v občini Šmarje pri Jelšah. Namen 

sodelovanja je bil predvsem boljša organizacija dogodkov in prireditev in povezovanje med zavodi v 

občini.  

 

Na področju ŠPORTA je bila glavna naloga zavoda TŠM širjenje kulture športa v občini in skrb za 

urejene in predvsem varne športne objekte v občini Šmarje. Zavod TŠM je bil, s pomočjo javnih del 

skrbnik telovadnic v občini Šmarje pri Jelšah v popoldanskem času (telovadnica pri OŠ Šmarje pri 

Jelšah, POŠ Šentvid in novozgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan). Prav tako je imel zavod v 

upravljanju športni park s stadionom. Zavod je s proračunskimi sredstvi v športnem parku predvsem 

urejal zelenico nogometnega igrišča (za strokovna dela, tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev), 

spremljajoči objekt, asfaltirano nogometno in košarkarsko igrišče in otroška igrala. V letu 2018 se je 

športni park povečal za novo zgrajena parkirišča, parkirišča za avtodome, kolo park in nove naprave 

za vadbo z lastno telesno teţo. Vse to je Zavod TŠM urejal s pomočjo programa javnih del.  

 

Poleg urejanja športnih objektov je Zavod TŠM skrbel tudi za športne dejavnosti in razvoj športa. v 

občini. Tako je v sodelovanju z zavodi in športnimi društvi organiziral različne dogodke in prireditve na 

področju športa. Večje prireditve, ki so bile v organizaciji ali so organizaciji zavoda TŠM so bile: Tek 

po šmarskih bregih, evropski teden športa, Zdravi, aktivni in čili Šmarčani, Šmarski kolesarski maraton 

in praznični decembrski dogodki. Potrebno je omeniti tudi organiziranje počitniške dejavnosti. Tako je 

v času zimskih počitnic Zavod TŠM organiziral počitnice v telovadnici OŠ Šmarje pri Jelšah in 

prostorih društva Ajda in v času poletnih počitnic Počitnice brez meja. Počitniška dejavnost je bila 

organizirana na način dnevnega varstva otrok.  

 

Dela na področju UREJANJA OKOLJA so pogojena s posameznimi letnimi časi kakor tudi z 

vremenskimi razmerami. Dela je Zavod TŠM opravljal z dvema redno zaposlenima delavcema ter z 

osmimi delavci, vključenimi v program javnih del, ki so zaposleni na osnovi odobrenih programov pri 

Občini Šmarje pri Jelšah, ki ţe vrsto let uspešno vključuje brezposelne osebe v programe javnih del za 
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potrebe komunalnega urejanja javnih površin. Za urejanje okolice je Zavod TŠM zagotavljal naslednje 

aktivnosti: 

 

 Zimska sluţba 

Zimsko sluţbo je Zavod TŠM v letu 2018 opravljal v obdobju od januarja do marca. Zavod TŠM je 

skrbel za redno odstranjevanje in čiščenje snega na javnih površinah, pločnikih, poteh, stopnicah in 

nadhodu v Šmarju pri Jelšah. Pogodbenemu izvajalcu, zadolţenemu za zimsko sluţbo, je nudil pomoč 

pri čiščenju parkirišč in avtobusnih postajališč. V primeru nevarnosti poledenelih površin pa je le-te 

redno posipal s posipnim materialom. Po zimski sezoni je Zavod TŠM skrbel tudi za pometanje in 

odvoz ostankov peska ter ostalega posipnega material z ulic in ostalih prometnih površin. 

 Urejanje zelenih površin v urbanih naseljih 

Zelene površine v urbanih naseljih je potrebno redno vzdrţevati. Zavod TŠM je kosil ob pločnikih, 

kolesarskih stezah, parkiriščih, avtobusnih postajališčih, okrog različnih objektov in raznih javnih 

površinah v Šmarju pri Jelšah ter v posameznih krajevnih skupnostih. Z nakupom zemljišč, izgradnjo 

novih pločnikov, javnih poti, kolesarskih stez ter poslovnih con se obseg del na področju urejanja 

okolja iz leta v leto povečuje. V obdobju košnje je, poleg vseh javnih zelenic v Šmarju pri Jelšah še 

okrog 25 kilometrov breţin ob pločnikih in kolesarski stezi ter površin v poslovnih conah Šmarje in 

Mestinje ter določene površine v naseljih Grobelno, Šentvid, Zibika, Kristan Vrh, Mestinje.  

 

Poleg košnje Zavod TŠM skrbi tudi za obrezovanje grmičevja in drevja, sajenje drevja in roţ in gredic 

v centru Šmarja pri Jelšah. V letu 2018 je Zavod TŠM na področju sajenja gredic sodeloval z šolskim 

centrom Šentjur.  

 Pobiranje smeti in odpadkov  

Z namenom zagotavljanja čim bolj urejenega okolja v občinskem središču ter v ostalih krajih občine, je 

Zavod TŠM redno pobiral odpadke in smeti ter praznil koše ob javnih poteh in objektih, dnevno 

pregledoval  ter urejal najbolj frekventne ulice in poti. Mesečno je organiziral pobiranje in odvoz 

odvrţenih smeti ob pločnikih, kolesarskih stezah ter lokalnih cestah izven občinskega središča. Kar 

nekajkrat letno je Zavod TŠM tudi sodeloval pri odvozu smeti iz divjih odlagališč. 

 Ostala področja dela.  

Zavod TŠM je na področju urjenja okolja zagotavljal tudi redno vzdrţevanje javnih stavb in površin v 

občini Šmarje pri Jelšah. Za potrebe posameznih društev ter organizacij je sodeloval pri urejanju in 

čiščenju prostorov v Skazovi hiši. Poleg javnih stavb je Zavod TŠM skrbel tudi za urejena avtobusna 

postajališča v občini Šmarje pri Jelšah.  

 

Na področju vzdrţevanj je Zavod TŠM zaradi dotrajanosti in iztrošenosti zamenjal nekaj osnovnih 

sredstev. V okviru razpoloţljivih sredstev je Zavod TŠM kupil nahrbtno in vrtno kosilnico Stiga, 

zamenjal dve parkovni klopi, dva koša za smeti in za potrebe prireditev kupil 6 barskih miz.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
Za prostorsko planiranje in stanovanjsko dejavnost je bilo v letu 2018 namenjenih 290.300 €, 
realiziranih je bilo 212669 €, kar pomeni 73 % realizacijo.  
 

1602  Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

16029001  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev in aţuriranje podatkovnih baz s področja stavbnih 
zemljišč in objektov ter katastrov komunalne in cestne infrastrukture. 
 
16001  Stroški vzpostavitev evidenc obč. objektov 
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Občina je v letu 2007 začela s postopki vzpostavljanja etaţne lastnine poslovnih stavb v lasti občine v 
zemljiško knjigo. V vsakem letu zaključimo s postopkom za nekaj stavb v lasti občine. Poudariti je 
treba, da je s tem ţe večina objektov urejena in da v prihodnje na tej postavki ne bo treba več 
zagotavljati sredstev. Načrtovanih sredstev za ta namen v višini 300 € nismo porabili.  
 

 
1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, 
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrţevanje neprofitnih najemnih stanovanj. 
 
160151  Investicijsko vzdrţevanje stanovanj 
Investicijsko vzdrţevanje stanovanj je permanentna naloga občine v teţnji, da zagotovimo našim 
najemnikom primerno bivanje v stanovanjih. 
Sredstva za investicijsko vzdrţevanje stanovanj ter skupnih delih in napravah so bila v letu 2018  
porabljena v višini  73.035 €, kar pomeni 75 % realizacijo.  
Lokacijo, vrsto in obseg teh vzdrţevanj v  letu 2018 prikazuje spodnja tabela. 
 

LOKACIJA STANOVANJA VRSTA VZDRŢEVANJA ZNESEK (€) 

Celjska cesta 2 in 4 izgradnja parkirišč  10.012,61 

Cankarjeva ulica 11 obnova kopalnice  – stanov. 4 5.125,69 

Cankarjeva ulica 12 zamenjava vrat vetrolova 6.546,17 

Grobelce 7b  zamenjava oken 4.576,49 

Cankarjeva ulica 9 obnova stanovanja št. 16 14.801,86 

Cankarjeva ulica 13 obnova kopalnice  – stanov. 1 5.562,21 

Cankarjeva ulica 11 
zdruţitev dveh poslovnih prostorov v stanovanjsko 
enoto 18.554,73 

Rezervni sklad in drugo 
invest. vzdrţ.   7.855,82 

SKUPAJ 73.035,58 

 
 

16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju 

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrţevanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 
socialno ogroţene osebe. 
 
 
16022  Upravljanje in tekoče vzdrţevanje neprofitnih stanovanj 
Za upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanj smo v letu 2017 porabili 20.438 €, kar pomeni 66 % 
realizacijo glede na veljavni plan.  
 
 
Stroški upravljanja in drugi stroški gospodarjenja stanovanj 
Za upravljanje in tekoče vzdrţevanje stanovanj smo v letu 2018 porabili 32.025 €, kar pomeni 100 % 
realizacijo glede na veljavni plan.  
Stroški upravljanja in drugi stroški gospodarjenja stanovanj: Občina Šmarje pri Jelšah je s pogodbo o 
izvajanju upravljavskih del z dne 29. 3. 2017 z aprilom 2017 pooblastila Staninvest, d.o.o., Maribor za 
upravljanje s hišami in stanovanji Občine Šmarje pri Jelšah. Na osnovi te pogodbe Staninvest izstavlja 
fakture za najemnine, kupnine in del obratovalnih stroškov, vodi evidenco o prejetih sredstvih, vrši 
izterjavo vseh tekočih in zapadlih obveznosti najemnikov, skrbi za sodne izterjave obveznosti in o vseh 
izvedenih aktivnostih izdela poročilo za občino. Poleg tega smo podjetje Staninvest pooblastili tudi za 
upravljanje vseh občinskih stanovanj v lasti občine. Poudariti je treba, da nobene aktivnosti podjetje 
Staninvest ne izvede brez sodelovanja in dogovora z nami, kar pomeni, da pri vseh odločitvah 
sodelujemo, jih spremljamo oz. odločamo.  
V to postavko sodijo tudi stroški oglaševalskih storitev, stroški nezasedenih stanovanj, zavarovalne 
premije ter stroški odvetnikov, notarjev in cenilcev v zvezi z gospodarjenjem s stanovanji.  
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Pravna podlaga za obračunavanje najemnin stanovanjskega fonda je Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08,  62/10-ZUPJS, 79/15 in  91/15).  
Podlaga za izračun najvišje neprofitne najemnine so elementi neprofitne najemnine, pri čemer lahko 
lastniki neprofitnih stanovanj določijo tudi niţje stopnje najemnine, kot so določene v Uredbi. Najvišja 
moţna letna stopnja za neprofitno stanovanje je 4,68 % od vrednosti stanovanja. Občina obračunava 
neprofitno najemnino na osnovi sprejetega sklepa občinskega  sveta dne 1. 11. 2007 po 3,85 % letni 
stopnji.   
 
Za upravljanje stanovanj je bilo porabljenih 10.363 €.  
Občina ima v lasti 72 stanovanj, ki so locirana: 
• v več stanovanjskih stavbah v Šmarju pri Jelšah: 67 stanovanj, 
• v montaţnih hišah v Sv. Štefanu: 2 stanovanji, 
• v stanovanjski stavbi Sv. Štefan: 2 stanovanji, 
• v stari šoli Lemberg: 1 stanovanje. 
 
Struktura stanovanj je naslednja:  5 garsonjer, 24 enosobnih stanovanj, 19 dvosobnih stanovanj, 15 
dvoinpolsobnih stanovanj, 7 trisobnih stanovanj, 2 štirisobna stanovanja. 
Tekoče vzdrţevanje stanovanj ter skupnih delov in naprav smo izvedli v višini 14.928 €, kar pomeni 
100 % realizacijo. Višina teh stroškov je odvisna od obsega in zahtevnosti intervencijskih popravil na 
72 stanovanjih v lasti občine. 
 
Večja tekoča vzdrţevalna dela so v letu 2018 bila: 
 

LOKACIJA 
STANOVANJA VRSTA VZDRŢEVANJA 

ZNESEK 
(€) 

Cankarjeva ulica 11 prestavitev vodomera  3.883,40 

Cankarjeva ulica 12 popravilo razsvetljave na stopnišču 437,49 

Cankarjeva ulica 9 popravilo in menjava ţaluzij – stan. 16 402,96 

Cankarjeva ulica 11 pleskanje  1.123,70 

Cankarjeva ulica 11 sprememba katastra stavbe 475,31 

Manjša tekoča 
vzdrţevanja stanov.  8.605,26 

Skupaj:  14.928,12 
 
Ostala sredstva s postavke upravljanje in tekoče vzdrţevanje neprofitnih stanovanj v znesku 6.734 € 
so bila porabljena za sodne stroške, stroške odvetnika, druge obratovalne stroške ter operativne 
stroške. 
 
 

1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069002 Nakup zemljišč 

16029  Nakup zemljišč 
Osnovni dokument v sklopu vsakoletnega sprejetega proračuna, ki sluţi načrtovanju nakupov 
premoţenja, je predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja. Sredstva za nakupe 
zemljišč so tesno povezana z realizacijo posameznih projektov, zato so v nekaterih večjih projektih 
sestavni del celotne predračunske vrednosti projekta in se na tej postavki ne pojavljajo. 
V letu 2018 smo za nakupe zemljišč načrtovali 160.000 € sredstev, realizirali pa 107.608 €, kar 
pomeni 67 % realizacijo.  
 

19 IZOBRAŢEVANJE 
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraţevanja, 
osnovnega glasbenega izobraţevanja, izobraţevanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. 

1906  Pomoči šolajočim 

Program vključuje sredstva za pomoči v šolstvu. 
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19069003 Štipendije 

 
19030  Štipendijska shema 
Štipendijska shema na nivoju regije v letu 2018 ni zaţivela zaradi tega, ker ni bilo zagotovljenega 50 
% sofinanciranja sredstev iz EU. Iz tega razloga na postavki nismo črpali sredstev.  
   

20 SOCIALNO VARSTVO 
Področje zajema programe na področju urejanje sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki 
so namenjeni varstvu druţin, materialno ogroţenim, starim in invalidnim osebam. 

2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe pomoči 
druţinam na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroţenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroţenih 

Podprogram zajema sredstva za materialno ogroţene občane za subvencioniranje najemnin in plačila 
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 
 
20015  Subvencioniranje  najemnin 
Za subvencioniranje najemnin so porabljena sredstva v višini 45.778 €, kar pomeni 100 % realizacijo 
veljavnega plana.  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-
ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 121. člena Stanovanjskega zakona je občina dolţna upravičencem do 
subvencionirane neprofitne najemnine pokrivati subvencijo. To določilo velja tako za najemnike 
stanovanj v lasti občine kot tudi za ostale najemnike v neprofitnih stanovanjih na območju občine 
Šmarje pri Jelšah. S sprejetjem sprememb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08 in 27/17 
– 121a. in 121b. člen) se tudi upravičencem za pridobitev neprofitnih stanovanj lahko subvencionira 
plačilo k trţni najemnini. Sredstva zagotavljata drţavni proračun in občinski proračun, vsak do ene 
polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku 
koledarskega leta se na zahtevo občinskega organa iz drţ. proračuna povrnejo zaloţena sredstva 
plačanih zneskov subvencij. Subvencije k trţni najemnini so v letu 2018 znašale 7.962,25 €.  
V letu 2018 je občina subvencionirala najemnino socialno ogroţenim najemnikom v stanovanjih z 
neprofitno najemnino, od katerih je občina lastnik 29 stanovanj, 11 najemnikov pa je v stanovanjih last 
SPIZ- a in Stanov. sklada RS. Najemnik stanovanja z neprofitno najemnino je lahko upravičen do 
največ 80 % subvencije. Najvišja odobrena mesečna  subvencija je znašala 198,41 €. Subvencija je 
odvisna od velikosti stanovanja in višine dohodkov najemnika in njegovih druţinskih članov. 
Ugotavljamo, da se število subvencioniranih najemnin k neprofitni najemnini v letu 2018 v primerjavi z 
letom 2017 ni bistveno spremenilo. 
Občina skuša v največji meri reševati stanovanjske probleme svojih občanov. Občinska neprofitna 
stanovanja in tudi stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS dodeljujemo v najem za nedoločen 
čas na osnovi javnih razpisov in sestavljenih prednostnih list. Poleg Skladovih 9 stanovanj v stavbi  
Cankarjeva ul. 12 smo v letu 2010 uspeli s Skladom skleniti dogovor o pridobitvi enkratne  
razpolagalne pravice na 6 stanovanjih v stavbi Cankarjeva ul. 14, od katerih sta 2 najemnika najem ţe 
odpovedala. Najemnina teh stanovanj je višja, in sicer se pri izračunu upošteva 4,68 % letna stopnja 
(naša letna stopnja znaša 3,85 %).  
V novembru 2018 je občina objavila javni razpis za zbiranje vlog za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem. V marcu 2019 je bila izoblikovana prednostna lista  »lista a« (upravičenci brez plačila 
varščine), na katero je bilo uvrščenih 17 upravičencev. 
 
  
Pripravila: mag. Zinka BERK, vodja oddelka za gospodarstvo 
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PU 4003 ODD. ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI 
 
Naloge oddelka za druţbene dejavnosti so opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Šmarje pri Jelšah. Oddelek skrbi za ustrezne materialne pogoje, nemoteno delovanje 
in razvoj področij druţbenih dejavnosti, kot so: zdravstveno varstvo, kultura, šport in rekreacija, 
varstvo in vzgoja predšolskih otrok, izobraţevanje, socialno varstvo in nevladne organizacije s 
področja druţbenih dejavnosti. V oddelku za druţbene dejavnosti je bil v letu 2018 zaposlen en 
usluţbenec (do razdruţitve v letu 2015 so bili v skupnem oddelku za druţbene dejavnosti in finance 
zaposleni 4 usluţbenci, skupni oddelek pa je takrat vodila v. d. direktorica občinske uprave, pred tem 
je bilo v skupnem oddelku zaposlenih 5 usluţbencev). 
Naloge občine na področju druţbenih dejavnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni 
samoupravi, statutu občine in številnih področnih zakonih in podzakonskih aktih. Posebej za 
oddelek za druţbene dejavnosti je v nadaljevanju v tabeli pripravljen pregled realizacije proračuna za 
leto 2018 v primerjavi z veljavnim planom 2018 in realizacijo 2017. Zanimiva je primerjava deleţev 
področij druţbenih dejavnosti v celotnih odhodkih. Slednja pokaţe, da se je deleţ sredstev za 
druţbene dejavnosti v celotnih odhodkih proračuna nekoliko zmanjšal v primerjavi z letom 2017, 
čeprav so se v tem obdobju nekoliko povečali izdatki tako za investicijske odhodke kot tekoče 
odhodke. Na področju druţbenih dejavnosti se je tako v letu 2018 povečal deleţ investicij v strukturi (v 
primerjavi s tekočimi odhodki). Večja investicija je sicer bil le zaključek gradnje telovadnice pri POŠ 
Sveti Štefan, medtem ko pa z investicijo izgradnja Kopališča Šmarje pri Jelšah nismo pričeli, saj je bila 
investicija vezana na prihodke iz predvidene prodaje zemljišč pri Jelšingradu (kar pa se ni realiziralo).   

   
Tabela: PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2018 ZA VSA PODROČJA ODDELKA   
             ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI 
                                                                                                                              v €  

PODROČJE PORABE  Realizirano 
2017 

Veljav. plan 
2018 

Realizirano 
2018 

index 
4/2 

index 
4/3 

strukt. v 
realiz. 
2017 

strukt. v 
realiz. 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ODHODKI SKUPAJ 8.948.577 12.423.381 10.694.470 119,51 86,08 100,00 100,00 

A. Tekoči odhodki in transf.  5.682.786 6.431.389 6.087.193 107,12 94,65 63,50 56,92 

B. Investicijski  odh. in transferi 3.265.791 5.991.992 4.607.277 141,08 76,89 36,50 43,08 

obseg primerne porabe obč.  6.472.602 6.672.978 6.672.978 103,10 100,00     

oddelek za druţbene dej. 3.930.030 4.873.392 4.003.925 101,88 82,16 100,00 100,00 

odhodki DD. v vseh odh. pr.  43,92 39,23 37,44         

DD - tek. odh. in tek. transferi 3.449.900 3.640.709 3.479.379 100,85 95,57 87,78 86,90 

DD - invest. odh. inv. transferi 480.130 1.323.683 524.545 109,25 39,63 12,22 13,10 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 25.556 38.388 36.713 143,66 95,64 0,65 0,92 

17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 142.795 161.074 143.549 100,53 89,12 3,63 3,59 

18  KULTURA,  ŠPORT in NVO 635.336 1.361.932 699.388 110,08 51,35 16,17 17,47 

Ohranjanje kulturne dediščine 93.716 121.951 121.908 130,08 99,96 2,38 3,04 

Kultura  380.048 402.991 400.984 105,51 99,50 9,67 10,01 

Šport in prostočasne aktivnosti  161.573 836.990 176.495 109,24 21,09 4,11 4,41 

19 IZOBRAŢEVANJE  2.457.083 2.595.399 2.464.002 100,28 94,94 62,52 61,54 

Varstvo in  vzgoja predš. otrok 1.592.385 1.691.000 1.615.828 101,47 95,55 40,52 40,36 

Osnovno šolstvo  512.231 538.076 489.814 95,62 91,03 13,03 12,23 

Glasbeno šolstvo  19.262 20.342 20.263 105,19 99,61 0,49 0,51 

Izobraţevanje odraslih  7.500 7.500 7.500 100,00 100,00 0,19 0,19 

Pomoči šolajočim - subvencije  325.706 338.481 330.597 101,50 97,67 8,29 8,26 

20  SOCIALNO VARSTVO 669.259 716.599 660.273 98,66 92,14 17,03 16,49 

 
Za vsa področja druţbenih dejavnosti smo lani planirali sredstva (veljavni plan) v višini 4.873.392 
€. Realizacija nam kaţe, da smo za vsa področja druţbenih dejavnosti lani porabili 4.003.925 €, 
kar je za 1,88 % več kot v letu 2017 in 17,12 % manj, kot je bilo planirano. V strukturi vseh 
odhodkov proračuna so realizirana sredstva samo za druţbene dejavnosti predstavljala 37,44% 
(43,92 % v letu 2017). 
Če povzamemo: v naši občini smo lani kumulativno za druţbene dejavnosti namenili ponovno nekaj 
več sredstev glede na preteklo leto. Odhodki so se povečali predvsem za področje ohranjanja kulturne 
dediščine (sofinanciranje obnove cerkve v Šmarju) in športa (investicija LAS – kolopark, 
streetworkout). Na področju lokalne samouprave so višji stroški iz razloga, ker smo imeli v letu 2018 
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odobrena tri javna deli za področje športa (v letu 2017 pa dve osebi). V letu 2018 so predstavljali 
tekoči odhodki za področje druţbenih dejavnosti 52,14 % (53,30 % v letu 2017) obsega sredstev 
primerne porabe. Menimo, da imamo v občini zadovoljiv standard na vseh področjih druţbenih 
dejavnosti, na nekaterih področjih celo morda nadpovprečni (predšolska vzgoja, sociala, subvencije na 
področju osnovnega šolstva), pa tudi v investicije, investicijsko vzdrţevanje vlagamo potrebna 
sredstva. Menimo, da imajo vsi izvajalci programov druţbenih dejavnosti dobre pogoje za delo in 
primerna sredstva za delovanje. Trudimo se, da se sredstva racionalno in učinkovito porabljajo, nad 
čimer poskušamo imeti tudi stalni pregled in kontrolo preko sodelovanj v svetih javnih zavodov in 
kontrol letnih poročil. Na vseh področjih druţbenih dejavnosti poskušamo zagotavljati primerno višino 
finančnih sredstev, seveda v okviru danih moţnosti. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

 
060073 Plače delavcev javnih del v športu   
V letu 2018 smo bili uspešni pri prijavi na razpisu za programe javnih del. Pridobili smo tri zaposlitve 
za naziv programa javnega dela Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za 
urejenost športnih objektov, vse tri za celo leto s tem, da smo osebi s priznano II. stopnjo izobrazbe 
in za program invalida vmes morali zamenjati, ker je predhodnima udeleţencema med letom (19. 
marca oz. 17. oktobra) prenehala zaposlitev (dosegla sta maksimalni čas vključenosti v javno delo – 2 
leti, ker sta imela status invalida, sicer maksimalni čas vključenosti traja eno leto).  
V okviru programa Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih 
objektov se izvajajo dela, kot so:  
- pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost zunanjih večnamenskih športno rekreativnih površin v 
športnem parku Šmarje pri Jelšah, na atletski stezi in pomoţnem nogometnem igrišču pri OŠ Šmarje 
pri Jelšah (pomoč pri košnji trave, čiščenju in urejanju javne površine, vzdrţevanju opreme, skrbi za 
red in čistočo na javni površini …); 
- pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost v dveh večnamenskih športnih dvoranah (športna dvorana 
pri osnovni šoli Šmarje pri Jelšah ter telovadnica pri podruţnični šoli Šentvid pri Grobelnem), ki sta 
namenjeni (zunanjim) uporabnikom od septembra do junija (pomoč pri skrbi za udejanjanje hišnega 
reda, spremljanju obiskanosti, vzdrţevanju opreme, skrbi za red in čistočo, pomoč pri pripravi športnih 
aktivnosti ter organizaciji, koordinaciji in izvedbi športnih dejavnosti …); 
- pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost garderobnega objekta v športnem parku Šmarje pri Jelšah, ki 
je v uporabi od februarja do novembra (pomoč pri skrbi za udejanjanje hišnega reda, vzdrţevanju 
opreme, skrbi za red in čistočo …). 
Republiški zavod za zaposlovanje je lani financiral za posameznega delavca 65 % bruto plač (v letu 
2017 je zavod sofinanciral 75%) in prispevkov iz BOD (oz. za program, kjer so vključeni lahko samo 
invalidi 95 %), v celoti stroške prevoza na delo in iz dela ter regres za prehrano. Občina je zagotavljala 
razliko do polnih plač in plačilo prispevkov iz BOD ter stroške regresa za dopust. Za udeleţence, 
katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, 
zagotavlja občina tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače.  
Skupni stroški javnih del v športu so lani znašali 36.012 €. Od tega je zavod za zaposlovanje 
refundiral sredstva v višini 27.057 € oz. 74,9 % vseh sredstev. 
Javna dela na področju športa zagotavljamo s prijavami na razpis ţe od leta 2003, bolj ali manj 
uspešno. Na ta način smo privarčevali ţe veliko sredstev, saj bi sicer morali zaposliti vsaj dva delavca, 
od leta 2010, ko smo zgradili še telovadnico v Šentvidu, pa 3 delavce za upravljanje in vzdrţevanje 
športnih objektov in površin, za kar bi po grobih ocenah morali zagotoviti letno po cca. 60.000 €. Letno 
tako z izvajanjem teh del preko programov javnih del na področju športa privarčujemo cca. 50.000 €. 
Novoustanovljeni Javni zavod za turizem šport in mladino Šmarje pri Jelšah je s 1. 1. 2018 prevzel 
naloge upravljanja s športno infrastrukturo (izvajanje nadzora v športnih dvoranah v popoldanskem 
času in med vikendi, vodenje evidence in organizacija športnih dejavnosti v športnih dvoranah, 
upravljanje garderobnega objekta v športnem parku in nekaterih zunanjih športnih površin) in za te 
namene v novembru 2017 tudi zaposlil upravljavca športne infrastrukture. Zavod je v letu 2019 prevzel 
tudi mentorstvo javnim delavcem na področju športa. 

 
0600943 Materialni stroški javnih del v športu 

V okviru te postavke smo 327 € porabili za nakup zaščitne obleke in obutve za javne delavce v športu, 
330 € za plačilo zdravniških pregledov udeleţencev v JD, 215 € za plačilo zavarovalne premije za 
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zavarovanje odgovornosti za zaposlene in za izpite iz varstva pri delu 43 €. Skupno je bilo porabljeno 
701 €. 
  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
Zdravstveno varstvo obsega sistem druţbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti in ukrepov za 
krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje, nego in 
rehabilitacijo obolelih in poškodovanih, kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Zakonodaja na 
področju zdravstvenega varstva kot obveznost lokalne skupnosti opredeljuje plačevanje prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje ter mrliško pregledno sluţbo. Druge obveznosti lokalne skupnosti 
so še zagotavljanje mreţe javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in 
lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter 
zagotavljanje in vzdrţevanje infrastrukture za potrebe primarnega zdravstva (investicijska vlaganja). 
Del razpoloţljivih sredstev pa občina vsako leto namenja tudi izvajanju "nadstandardne" deţurne 
sluţbe. 
Za področje zdravstvenega varstva je bilo lani planiranih 161.074 €, realizirano pa je bilo 143.549 €, 
kar je za 10,82 % manj, kot je bilo planirano.  
 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Glavni program vključuje sredstva za programe Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti (LAS), ki je bila ustanovljena na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 18. 7. 2005 kot 
posvetovalno telo ţupana in občinskega sveta za področje preprečevanja zasvojenosti in vključuje tudi 
sredstva za sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroţenih otrok. Cilj, zagotavljanje stabilnega 
financiranja ustreznih načrtovanih programov, smo uspešno realizirali. 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

V zakonu  o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu druţbene 
skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju  zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in 
uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva in za te programe zagotavljajo 
proračunska sredstva.  
Cilj zasledujemo z ustreznim sofinanciranjem programa LAS (kazalnik) in ustreznim zagotavljanjem 
sredstev za letovanje zdravstveno ogroţenih otrok (kazalnik).  
 

170040 Stroški programa  LAS  
Občinski svet je na 20. redni seji 18. julija 2005 sprejel sklep o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini Šmarje pri Jelšah. Ţupan je na podlagi tega sklepa 
imenoval 5-člansko skupino. Kasneje je bila razširjena na 6 članov. Osnovna naloga skupine je 
preventivno delovanje na področju zasvojenosti mladih z različnimi drogami ter povezovanje vseh 
organizacij, društev, javnih zavodov in posameznikov, ki lahko največ storijo na področju preventive. 
Za delovanje in izvajanje nalog skupine smo lani v proračunu planirali sredstva v višini 3.000 €, 
porabljena so bila v višini 1.039 € (1.255 € v letu 2017). Skupina je pred začetkom leta sprejela 
delovni in finančni program. V nadaljevanju podajamo poročilo predsednice o izvedenem delu in 
realizaciji finančnega načrta.  
 
PRIHODKI (v €) 

Vrste prihodkov Plan 2018 Realizacija 2018 

Dotacija iz proračuna občine  3.000,00 1.038,50 

Skupaj prihodki 3.000,00 1.038,50 

 
ODHODKI (v €) 

Aktivnosti Plan 2018 Realizacija 2018 

Klub za starše 400,00 320,00 

Predstavitev LAS 1.100,00 0,00 

Naravoslovni dan in delavnice 1.500,00 718,50 

SKUPAJ 3.000,00 1.038,50 
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V letu 2018 je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Šmarje pri Jelšah nadaljevala z 
izvajanjem preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanjem prebivalcev o 
oblikah ter o posledicah uţivanja prepovedanih drog. 
 
Sredstva, zagotovljena v okviru Proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018, so bila porabljena 
za izvedbo naslednjih projektov:  
- v okviru Kluba za starše so organizirali predavanje za starše devetošolcev. Predavala je kriminalistka 
Lara Rojc s Policijske uprave Celje, ki je starše seznanila z negativnimi posledicami uporabe 
prepovedanih drog. Predavanje je bilo brezplačno. Organizirali so tudi predavanje Nastje Mulej z 
naslovom Vzgoja motivacije in samomotivacije pri mladih; 
- v letu 2018 so izvedli dve akciji N’ kol’ p’jan ne sedem za volan, tako na prireditvah kot tudi na terenu 
v sodelovanju s policijsko postajo. Vsem ustavljenim voznikom, ki so opravili preizkus  alkoholiziranosti 
z 0.0 promila, so razdelili majčke, hkrati pa so izvajali tudi ankete o alkoholu in prometni varnosti. 
Stroška tiska majic ni bilo, saj so porabili majice, ki so ostale od prejšnjega leta; 
- v OŠ so v mesecu marcu dijaki Srednje zdravstvene šole v Celju pripravili izobraţevalne delavnice 
za učence. Naravoslovni dan »Kako odvisnosti reči NE« so v mesecu oktobru ponovno organizirali v 
sodelovanju z Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah. Devetošolci so si ogledali film Vloga za Emo. Sledila 
so predavanja in delavnice na naslednje teme: prekrški in kazniva dejanja v zvezi z zlorabo 
prepovedanih drog, vpliv prepovedanih drog na zdravje, kako prepoznati nevarnosti prepovedanih 
drog in kako pomagati. Strošek delavnic in naravoslovnega dne je znašal 718,50 €. 
 

170041 Sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroţenih otrok  
Sredstva v višini 792 € so bila lani porabljena za sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroţenih otrok. 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje letovanja otrok iz naše občine. Območno zdruţenje 
Rdečega kriţa Šmarje pri Jelšah je v letu 2014 prvič organiziralo letovanje zdravstveno ogroţenih 
otrok iz vseh občin UE Šmarje pri Jelšah (pred tem je letovanje organizirala Medobčinska športna 
zveza). Letovanje otrok predlagajo osebni zdravniki oz. pediatri. V letu 2018 se je zdravstvenega 
letovanja udeleţilo 70 otrok in mladostnikov iz občin Obsotelja in Kozjanskega. Iz občine Šmarje pri 
Jelšah se je 10-dnevnega letovanja udeleţilo 18 otrok in mladostnikov (v letu 2017 se je 
letovanja udeleţilo 20 otrok). Otroci in mladostniki, stari od 5 do 19 let, so od 24. julija do 3. avgusta 
letovali v mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega kriţa na Debelem rtiču. Otroke je spremljalo 7 
vodnikov oz. vzgojiteljev. Za letovanje (bivanje, 5 obrokov hrane dnevno, 24-urna medicinska oskrba, 
stalna prisotnost pedagoške ekipe, animacijski in zabavni program, avtobusni prevoz, bivanje 
vzgojiteljev, denarna nagrada vzgojiteljem) je OZRK pridobilo večino sredstev na razpisu Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje (260 € na otroka), starši so prispevali 60 € na otroka, občina pa je 
prispevala 44 € na otroka (enako kot preteklo leto). 
 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Glavni program obsega sofinanciranje deţurne sluţbe, plačilo prispevka za osnovno zdravstveno 
zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova ter za plačilo 
opravljenih storitev mrliško pregledne sluţbe. Uspešno dosegamo cilj izvajanja nemotenega delovanja 
(dogovorjene nadstandardne oblike) deţurne sluţbe ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti na 
področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne sluţbe. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Podprogram zajema stroške deţurne sluţbe na področju zdravstvenega varstva in plačila prispevka 
za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. Plačilo prispevka zagotavljamo za vse upravičence v 
skladu z zakonodajo (kazalnik).   

 
17006 Sofinanciranje deţurne sluţbe na področju zdravstvenega varstva  
V okviru nadstandarda v zdravstvu ţe od leta 1995 skupaj z občinami na območju UE Šmarje pri 
Jelšah sofinanciramo izvajanje deţurne sluţbe, ki jo organizirajo in izvajajo v JZ Zdravstveni dom 
Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZD). Zavod za zdravstveno varstvo RS namreč zagotavlja sredstva 
le za eno deţurno ekipo na centralnem deţurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. Na podlagi finančnega 
načrta nadstandardne deţurne sluţbe, ki nam ga je konec leta 2017 posredoval ZD, smo za namen 
izvajanja deţurne sluţbe planirali znesek v višini 38.354 €. Ta znesek predstavlja 31,94 % deleţ 
celotnega zneska planiranega za izvajanje deţurne sluţbe, ki je v planu za leto 2018 znašal 133.754 
€. Ostala sredstva so prispevale občine ustanoviteljice po deleţih, izračunanih na podlagi števila 
prebivalcev po občinah. Na podlagi izstavljenih računov smo v letu 2018 ZD nakazali sredstva v 
višini 37.297 €, kar pomeni 97,2 % realizacijo in 18,76 % več kot v letu 2017, ko smo v ta namen 
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nakazali 31.406 €. Razlog za povišanje stroškov je predvsem v tem, da so z mesecem aprilom 2018 v 
ZD pričeli z novim vrednotenjem dela v deţurstvu za zdravnike, in sicer so slednji za delo plačani po 
delovnem mestu, na katerem so zaposleni in ne več po deţurnem delovnem mestu.   
Trenutni sistem izvajanja deţurne sluţbe je v veljavi od konca leta 2008, ko se je spremenil v smislu 
zmanjšanja nadstandardnih storitev v okviru izvajanja deţurne sluţbe. ZD je z decembrom 2008 
vzpostavil nov model izvajanja deţurne sluţbe. Ta je zagotavljal spoštovanje Pravilnika o sluţbi nujne 
medicinske pomoči, pa tudi določeno obliko nadstandarda, ki se zagotavlja v obliki dodatnih 
deţurnih ambulant in dodatnega zdravnika na centralnem deţurnem mestu. Ta sistem se je s 1. 3. 
2018 še nekoliko korigiral.  
Dodatne deţurne ambulante, ki jih financirajo občine, so v letu 2018 delovale ob vikendih (sobote in 
nedelje) ter ob praznikih od 7. do 13. ure. Sočasno so bile odprte na dveh lokacijah, in sicer v Rogaški 
Slatini in izmenično v eni izmed ambulant na Kozjanskem (Podčetrtek, Kozje). V izogib situaciji v 
Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, da bi bil ob izvozu nujne medicinske pomoči (NMP) 
zdravstveni dom zaprt do prihoda medicinske sestre, ki je v pripravljenosti, občine financirajo tudi 
medicinsko sestro za delo: petek 20.00 – 07.00, sobota od 15.00 – 07.00 ter nedelja in prazniki od 
15.00 do 07.00. Delo medicinske sestre v času med tednom od ponedeljka do četrtka ter vikendi in 
prazniki od 07.00 – 15.00 ure pa financira ZD.  
Delo v dodatnih deţurnih ambulantah opravljajo dodatne deţurne ekipe, sestavljene iz zdravnika in 
srednjega oz. diplomiranega zdravstvenega tehnika oz. medicinske sestre. V delovanje dodatnih 
deţurnih ambulant se vključujejo tudi vsi zdravniki koncesionarji, deloma pa tudi njihove medicinske 
sestre. Delovanje dodatnih deţurnih ambulant in dodatnega zdravnika je po zagotovilih ZD 
razbremenilo delovanje centralne deţurne sluţbe in sočasno prispevalo k širši dostopnosti in dvigu 
višje varnosti v sistemu zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske 
pomoči. 
 

17007 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ–Uradni list RS, št. 72/06–UPB, 114/06–ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10–ZUPJS, 
87/11, 40/12–ZUJF, 21/13–ZUTD-A, 91/13, 99/13–ZUPJS-C, 99/13–ZSVarPre-C, 111/13–ZMEPIZ-1, 
95/14–ZUJF-C, 47/15–ZZSDT, 61/17–ZUPŠ in 64/17–ZZDej-K) dolţne plačevati prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje za drţavljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za 
stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica 
do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. 
Na podlagi 30. člena zakona so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
drţavljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in so upravičeni do 
denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči ter niso 
zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe 
na podlagi zakona v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojni Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina 
stalnega prebivališča. Zneski pavšalnih prispevkov so določeni v odstotku od povprečne plače (v višini 
2 %) za oktober preteklega koledarskega leta. Prispevek se plačuje pavšalno mesečno, ne glede na 
čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V januarju 2018 se je pavšalni prispevek zvišal za 
3,41 %, z 31,36 € na 32,43 €. V letu 2018 se je število zavarovancev gibalo mesečno med 231 in 263 
zavarovancev. Glede na število zavarovancev v posameznem mesecu se je gibal tudi skupni mesečni 
znesek, ki ga plačuje občina, saj se je znesek pavšalnega prispevka na zavarovano osebo povečal ţe 
na začetku leta in je ostal enak do konca leta 2018.  
V letu 2018 smo v povprečju plačevali prispevek za 245 oseb mesečno, kar je za 9,3 % manj kot v 
predhodnem letu (270 v povprečju v letu 2017). V letu 2018 smo za plačilo prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje upravičencev na (podlagi 21. in 24. točke 15. člena zakona) dejansko 
porabili (plačani računi) sredstva v višini 95.809 € (101.583 € v letu 2017), kar pomeni, da se je 
zaradi zniţanja povprečnega števila zavarovancev, a hkrati povišanja zneska pavšalnega prispevka 
na drugi strani, skupni znesek plačil zmanjšal za 5,68 %.   
Na podlagi 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (otroci 
do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot druţinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za 
njih) smo v letu 2018 pričeli plačevali pavšalni prispevek v višini 50,23 € mesečno za enega 
zavarovanca (z dnem 23. 1. 2018) in nato od 1. 9. 2018 dalje še za eno zavarovanko. Tako trenutno 
plačujemo pavšalni prispevek na podlagi 24. točke 15. člena ZZVZZ za dve osebi.  
Zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance, ki jim Občina Šmarje pri Jelšah plačuje obvezno 
zavarovanje, prikazuje spodnja tabela.  
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Tabela: Število upravičencev in znesek pavšalnega prispevka po mesecih v letu 2018 

Mesec  
 Število 

upravičencev ZNESEK (v €): 

Januar 262 8.496,66 

Februar 263 8.529,09 

Marec 257 8.334,51 

April 246 7.977,78 

Maj 239 7.750,77 

Junij 231 7.491,33 

Julij 234 7.588,62 

Avgust 238 7.718,34 

September 233 7.556,19 

Oktober 236 7.653,48 

November 251 8.139,93 

December 250 8.107,50 

SKUPAJ: 95.344,20 

 

17079002 Mrliško ogledna sluţba 

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne sluţbe. Cilj (tudi kazalnik) zagotavljati 
sredstva za izvajanje mrliško ogledne sluţbe v skladu z veljavno zakonodajo smo v celoti izpolnili. 
 

17008 Mrliško ogledna sluţba (mrliški ogledi, obdukcije) 
Mrliško ogledno sluţbo je občina dolţna financirati na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in organizirati na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih in načinu 
opravljanja 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. Stroške pokrivamo 
za pokojne, ki so imeli stalno bivališče v naši občini. V proračunu smo za leto 2018 za stroške mrliško 
ogledne sluţbe planirali sredstva v višini 11.000 €. Skupno smo porabili sredstva v višini 8.613 €, in 
sicer za 36 mrliških ogledov (27 v letu 2017), 7 sanitarnih obdukcij (7 v letu 2017) in  za 7 prevozov na 
sanitarne obdukcije (10 v letu 2017). Postavko smo realizirali (v primerjavi s planom) v višini 78,3 %. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   
Področje zajema programe kulture, športa, programov za mladino in financiranje posebnih skupin. 
Občina zagotavlja ustrezno infrastrukturo in s sofinanciranjem delovanja, programov in projektov 
zavodov, društev in drugih organizacij omogoča pogoje za pester program na področju kulture, športa 
in nevladnih organizacij, saj to predstavlja dodano vrednost bivanja v določenem kraju. Aktivno 
vključevanje v te organizacije predstavlja bolj zdrav način ţivljenja, kakovostno preţivljanje prostega 
časa in koristno delovanje skozi različne druţbene aktivnosti. 
V Občini je bila sprejeta Strategija razvoja občine Šmarje pri Jelšah 2017–2027, katere del je tudi 
Lokalni program za kulturo Občine Šmarje pri Jelšah, ki je strateški dokument razvojnega načrtovanja 
kulturne politike. Lokalni program za kulturo je usmerjen v skrb za formalne pogoje njenega delovanja 
v občini Šmarje pri Jelšah, ob tem pa poskuša predvsem ljubiteljski kulturni dejavnosti ponuditi pogoje 
za avtonomen kulturni razvoj. Prav dobro urejeni pogoji ob sočasnem distanciranju občine od 
odločanja o kulturnih vsebinah namreč omogočajo največji moţni razvoj in raznolikost kulture. Občina 
je dolţna zagotavljati najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo 
kulturne dediščine, knjiţničarstvo), podpirati dejavnost in delovanje kulturnih društev in zagotavljati 
pogoje za druge kulturne potrebe svojih prebivalcev.  
Cilji občine na področju kulture v programskem obdobju 2017-2027 so: 
-  omogočiti dostopnost kulturnih dobrin vsem skupinam,  
-  spodbujanje kulturne raznolikosti - podpora ustvarjalcem, društvom in projektom na področju kulture, 
-  ohranjanje kulturne dediščine  
-  povezovanje kulture z drugimi dejavnostmi, prioritetno s turizmom (kulturni turizem).  
Zakon o športu določa, da se javni interes v športu v lokalnih skupnostih določi z občinskimi letnimi 
programi športa, ki morajo biti v skladu z nacionalnim programom. Lokalna skupnost uresničuje javni 
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interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrţevanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi v lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj 
športnih dejavnosti. 
Ţelimo izvajati aktivnosti usmerjene v zagotavljanje pogojev za laţji in uspešnejši prehod mladih iz 
otroštva v odraslost, ki so v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju in na podlagi 
le-tega sprejete Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022. V ta namen smo 
ustanovili tudi Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. 
Dolgoročni cilj občine je ustrezno (so)financiranje dejavnosti na področju športa, kulture in mladih z 
namenom ohranjanja in spodbujanja tovrstnih aktivnosti ter zagotavljanje ustreznih prostorskih 
pogojev za njihovo izvajanje. 
Za področje kulture, športa in programov za mladino je bilo lani planiranih 1.361.932 €, realizirano pa 
je bilo 699.388 €, kar je za 48,65 % manj, kot je bilo planirano.   
 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne 
dediščine. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

Podprogram zajema sredstva za vzdrţevanje in obnovo kulturne dediščine na območju Občine Šmarje 
pri Jelšah. Cilj (tudi kazalnik) ohranjanje kulturne dediščine, je v letu 2018 potekalo v skladu s 
planiranimi oz. zastavljenimi aktivnostmi.   
 

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov  
Za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov smo v skladu s planiranimi odhodki v proračunu za 
leto 2018 porabili 77.957 € (50.000 € v letu 2017), in sicer za obseţno obnovo ţupnijske cerkve 
Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah, za obnovo kapelice v Lembergu in za obnovo 
gospodarskega objekta (strehe kozolca) pri ţupnišču Sladka Gora. 
V letu 2018 smo 70.000 € namenili za sofinanciranje obseţne obnove ţupnijske cerkve Marijinega 
vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah, ki je bila v 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 izvedla predvsem še 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 € (kolikor je znašala prva ocena investicije). Veliko del do sedaj so opravili ţupljani 
sami, zahtevnejša gradbena dela pa je izvedlo podjetje REMONT, d.d.. 
5.000 € smo v letu 2018 namenili tudi za sofinanciranje nujnih vzdrţevalnih del na gospodarskem 
objektu (kozolec) pri ţupnišču Sladka Gora. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dobave in 
montaţe kritine, obrob in ţlebov na kozolcu. 
2.957 € smo v letu 2018 namenili tudi za obnovo dotrajane kapelice v Lembergu, in sicer za  
sofinanciranje nujnih vzdrţevalnih del kapelice (drenaţiranje, podbetoniranje temelja, izdelavo ometa, 
prenovo strehe iz skrilavca). 
 

18029002 Premična kulturna dediščina 

Podprogram zajema sredstva za delovanje Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah. Cilj (tudi kazalnik) 
podprograma je zagotavljati primerna sredstva za delovanje muzeja.   
 

18004 Dejavnost muzeja  
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. Muzej je bil urejen z namenom ohranjanja, predstavitve in 
promocije občine s pomočjo zbirke 43 restavriranih kipov, ki so bili med leti 1743 in 1753 izdelani kot 
oprema kapel šmarske kalvarije. 
Na postavki smo planirali sredstva za delovanje muzeja baroka v letu 2018 v skupni višini 43.951 € in 
jih tudi v celoti realizirali. Za pokrivanje plače in dodatke ter plačilo prispevkov zaposlene v muzeju 
smo namenili sredstva v višini 32.380 €, ki opravlja poleg nalog organizatorja dogodkov in vodenja 
muzeja tudi delo turistično informacijskega centra (TIC).  
Za pokrivanje tekočih odhodkov, povezanih z delovanjem muzeja (elektrika, komunalne storitve, 
varovanje, vzdrţevanje, zavarovanje in drugo), smo namenili sredstva v višini 11.571 €. 
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Muzej baroka si je v letu 2018 ogledalo 2.132 obiskovalcev v skupini, posamezno, v paru ali manjši 
skupini (2.286 obiskovalcev v letu 2017). V muzeju organizirajo še razne delavnice (3 dogodki), 
kulturne dneve za osnovnošolce (13 kulturnih dni, 572 učencev), Rokovo poletje (6 koncertov, 482 
obiskovalcev), Druţinsko muzejsko doţivetje (60 obiskovalcev) in še 14 drugih dogodkov, ki se jih je 
udeleţilo še 949 obiskovalcev. Skupno je bilo na teh dogodkih v muzeju baroka 1.172 obiskovalcev (v 
letu 2107 jih je bilo 1.311) in 582 obiskovalcev dogodkov (v letu 2017 jih je bilo 214) na drugih 
lokacijah (cerkev sv. Roka in delavnice na terenu). 
 

1803 Programi v kulturi 

Program vključuje sredstva za knjiţničarsko dejavnost, zaloţniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in 
druge programe v kulturi. Z zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev Knjiţnici, JSKD OE Šmarje pri 
Jelšah in kulturnim društvom sledimo ciljem zagotavljanja pogojev za usklajen razvoj knjiţničarske 
dejavnosti (povečanje deleţa uporabnikov knjiţničarskega gradiva, rast izposoje), zagotavljanju 
ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, zagotavljanju pogojev za povečevanje 
števila obiskovalcev kulturnih prireditev, ohranjamo in krepimo interes za vključevanje v dejavnost 
ljubiteljske kulture ter zagotavljamo ustrezne prostorske pogoje za delovanje in razvoj dejavnosti 
javnega zavoda in društev na področju kulture. 

180139001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

Podprogram na splošno zajema sredstva za dejavnost knjiţnic, nakup knjig za splošne knjiţnice, 
druge programe v knjiţnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. Cilj: z zagotavljanjem 
ustreznih prostorskih pogojev in ustreznih finančnih sredstev Knjiţnici skušamo doseči čim večjo 
včlanjenost prebivalcev občine v knjiţnico (kazalnik), povečati zalogo knjiţničnega gradiva in prirast 
gradiv (kazalnik), pospeševati izposoje knjiţničnega gradiva ter uporabnikom zagotoviti dostopnost, 
raznolikost in aktualnost knjiţničnih gradiv in kulturnih prireditev. 
 

18013 Dejavnost knjiţnice 
Knjiţnici Šmarje pri Jelšah smo za izvajanje dejavnosti knjiţnice v letu 2018 namenili vsa planirana 
sredstva v skupni višini 255.207 € (za 7,5 % več kot v letu 2017, ko smo porabili za te namene 
237.443 €) razen za odpravnino direktorja, ki je bila za 1.305 € niţja od planirane (6.295 €). Sredstva 
so bila namenjena delnemu pokrivanju stroškov dela za skupno 12,625 zaposlenih delavcev v 
knjiţnici, prispevkom in davkom delodajalca in materialnim stroškom za izvedbo programa v skladu s 
sprejetim občinskim proračunom za leto 2018. Dejavnost knjiţnice financirajo tudi občine Podčetrtek, 
Kozje in Bistrica ob Sotli, za katere Knjiţnica Šmarje pri Jelšah opravlja knjiţničarsko dejavnost na 
podlagi sklenjenih pogodb. Te tri občine so za stroške delovanja knjiţnice lani zagotovile skupno 
92.815 € (85.048 € v letu 2017), skupaj je knjiţnica za dejavnost prejela lani 348.022 €, kar je za 7,9 
% več kot leto prej.  
V Knjiţnici Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018 zaposlenih 12,625 delavca, od tega sta bili dve delavki, 
in sicer v knjiţnici Kozje in Bistrica ob Sotli, zaposleni za polovični delovni čas, ena delavka v knjiţnici 
Šmarje pa za skrajšan delovni čas. Med zaposlenimi je 5,625 strokovnega delavca z opravljenim 
bibliotekarskim strokovnim izpitom (po sistemizaciji bi lahko zaposlili 9 strokovnih delavcev s področja 
knjiţničarstva), računovodja, informator/organizator, čistilka, organizator kulturnih prireditev, tehnični 
koordinator ter koordinator in organizator kulturnih programov s področja muzejske in turistične 
dejavnosti (v Muzeju baroka). V enoti Podčetrtek opravlja izposojo delavka iz osrednje knjiţnice 
Šmarje, v enoti Bistrica ob Sotli in Kozje pa opravljata delo zaposleni knjiţničarki s krajšim delovnim 
časom (20 ur na teden). Delavci so zaposleni na podlagi akta o sistemizaciji delovnih mest, ki je bil 
izdelan po standardih za splošne knjiţnice Nacionalnega sveta za knjiţničarstvo. Po aktu o 
sistemizaciji je predvidenih 16 delovnih mest. Sredstva za leto 2018 je JZ porabljal v skladu s 
sprejetim finančnim planom za leto za leto 2018, h kateremu si je v skladu z Zakonom o knjiţničarstvu 
pridobil soglasje občine.  
Poročilo o porabi sredstev v preteklem letu je razvidno iz letnega poročila JZ Knjiţnica Šmarje pri 
Jelšah za leto 2018, ki ga je obravnaval in sprejel svet zavoda, v katerem so tudi predstavniki 
ustanovitelja in ga je JZ posredoval tudi občini v zakonsko predvidenem roku. Na ta način je 
zagotovljen pregled namembnosti porabe sredstev. V skladu z Zakonom o javnih financah in 
računovodstvu morajo imeti manjši javni zavodi organizirano notranjo revizijo poslovanja vsaka 3 leta. 
V knjiţnici je bila v letu 2016 izvedena notranja revizija poslovanja za leto 2015, ki jo je izvedlo 
podjetje Loris, d.o.o. 
V osrednjo knjiţnico je bilo v letu 2018 na novo vpisanih 142 članov. Ob koncu leta je bilo tako v 
osrednjo knjiţnico včlanjenih skupaj 4.936 članov (v letu 2017 je bil 4.925 članov), skupaj z ostalimi 
enotami pa 6.532 članov (stanje predstavlja število aktivnih članov v letu). Skupaj so si člani v letu 



 

 

69 

2018 izposodili v osrednji knjiţnici 215.707 enot gradiva (skupaj z vsemi enotami pa 284.979 enot), 
kar je nekoliko manj kot preteklo leto (0,1 % manj), ko so si izposodili 219.648 enot. 
Knjiţnica je v letnem poročilu za leto 2018 evidentirala 5.417 € preseţka prihodkov nad odhodki.     
 

18014 Nakup knjig za knjiţnico  
Knjiţnici Šmarje pri Jelšah smo za nakup knjig nakazali celotna planirana sredstva v višini 26.000 € 
(enako kot v letu 2017). Knjiţnica je lani pridobila za nakup knjig skupno 67.575 € sredstev, od tega 
od Ministrstva za kulturo 19.275 € (kar je 1,3 % manj kot v letu 2017) in od občin skupno 48.300 € (kar 
je enako kot v letu 2017), zagotovila pa je še 4.006 € lastnih sredstev (1,8 % več kot v letu 2017). Vsa 
sredstva so namenili za nakup knjig, revij in neknjiţnega gradiva (DVD, CD …). Po podatkih iz letnega 
poročila knjiţnice je znašal lanski prirast 4.100 enot (leta 2017 pa 4.053 enot). V Knjiţnici Šmarje pri 
Jelšah (osrednja knjiţnica in enote) je uporabnikom tako na voljo skupno 127.628 enot gradiva (od 
tega v osrednji knjiţnici 83.762 enot).   

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje izvedbe abonmaja in 
kulturnih prireditev in sofinanciranje programov kulturnih društev.  
Na področju ljubiteljske kulture zasledujemo cilj zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (tudi kazalnik) in široke dostopnost kulturnih programov.  

 
180200 Sofinanciranje programa javnega sklada za kulturne dejavnosti                                                                
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah, deluje na območju štirih 
občin: Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Njegova glavna naloga je izvedba 
skupnega programa (nacionalni kulturni program). Javni sklad letno izbira in pripravlja predloge 
programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na podlagi javnega 
razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 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. 
Za sofinanciranje delovanja območne izpostave je sklad v letu 2018 namenil skupaj 22.728,00 €, od 
tega 18.728,00 € za splošne materialne stroške in stroške dela območne izpostave ter za 
sofinanciranje programa 4.000,00 €. Sredstva, ki jih Javni sklad RS Območna izpostava Šmarje pri 
Jelšah pridobiva od občin (od občine Šmarje pri Jelšah je sklad planiral in so bila tudi odobrena 
sredstva v višini 7.500 €), sluţijo zgolj za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, 
območna ter regijska srečanja, izobraţevanja, seminarji, soudeleţba pri dogodkih). Vse ostale stroške 
(materialni stroški, OD vodje izpostave ter druge materialne stroške) financira in računovodsko vodi 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani. 
Vsa društva oziroma sekcije po določenih dejavnostih v omenjenih občinah so se udeleţevala (po 
svojih zmoţnosti) večjih prireditev in drugih aktivnosti, ki jih je organiziral ali pomagal organizirati 
JSKD-OI Šmarje, in sicer so bile izvedene prireditve v letu 2018 naslednje:  
 OBMOČNA SREČANJA: 
Območno srečanje otroških lutkovnih skupin - 2. marec 2018 
Območno srečanje otroških gledaliških skupin - 7. marec 2018 
Območno srečanje otroških folklornih skupin - 18. marec 2018 
Območno srečanje otroških pevskih zborov -  29. marec 2018 
Območno srečanje otroških mladinskih pevskih zborov - 29. marec 2018 
Območno srečanje odraslih folklornih skupin – 22. april  2018  
Območno srečanje malih vokalnih skupin  – 15. maj 2018 
Območno srečanje odraslih pevskih zborov  – 21. maj 2018 
Območno srečanje ljudskih pevcev in godcev – 10. september 2018 
REGIJSKA SREČANJA: 
Regijsko srečanje odraslih godb – 1.10.2018 
OSTALI PROGRAM: 
- izobraţevanja (folklorne, lutkovne, gledališke, zborovske, fotografske delavnice) 
- seminarji 
- sodelovanje z društvi (pomoč, pobude, soorganizacija prireditev) 
 
Namen in poslanstvo JSKD je dvig kvalitete ustvarjanja, usmerjanje in povezovanje vseh 
posameznikov ali društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture. V ta namen v mesecu maju 
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vsako leto JSKD pripravi Teden ljubiteljske kulture, ki sočasno z mnogimi dogodki poteka po vsej 
drţavi. Vsako leto OI JSKD pripravi podelitev priznanj ob kulturnem prazniku na prireditvi, ki se odvije 
vsako leto v drugi občini. 
Za realizacijo prireditev, srečanj, revij, delavnic, tečajev in drugih kulturnih aktivnosti je bilo na 
omenjenem območju porabljenih v letu 2018 (financiranje, sofinanciranje izvedb prireditev in ostalih 
kulturnih aktivnosti na kar najrazličnejših dejavnostih ljubiteljske kulture) skupaj 18.900,00 €. Od tega 
je deleţ občin za pokritje gornjega skupnega programa 14.900 €, preostali znesek pa je bil pokrit s 
participacijo republiškega sklada. 
Prispevek po občinah: 
1. Občina Šmarje pri Jelšah ……………………………………….………7.500 € 
2. Občina Kozje……………………………………………………………….3.000 € 
3. Občina Podčetrtek…………………………………………………………2.500 € 
4 .Občina Bistrica ob Sotli……………………………………………..........1.900 € 
SKUPAJ…………………………………………………………………..…  14.900 € 
(Poročilo pripravil: David Stupica, vodja JSKD OI Šmarje pri Jelšah) 
 

180201 Sofinanciranje gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev 
Občina je v letu 2018 za organizacijo abonmaja in ostalih kulturnih prireditev, ki jih je izvedla Knjiţnica 
Šmarje pri Jelšah, prispevala sredstva v višini 19.600 € (7.800 € za abonma in 11.800 € za 
organizacijo drugih prireditev), v enakem znesku kot je bilo planirano in v enaki višini kot v letu 2017. 
 Gledališki abonma je v KD Šmarje pri Jelšah organiziran od leta 1981 (37-letna tradicija) in je ena 
izmed najpomembnejših in najbolj obiskanih dejavnosti izvajanja kulturnih programov v kulturnem 
domu. Po podatkih iz njihovega letnega poročila so za organizacijo in izvedbo abonmaja lani porabili 
sredstva v višini 23.417 €, od tega za plačilo gledaliških predstav 20.748 €, za stroške propagande in 
pogodbenega dela 917 € in stroške materiala 1.753 €. Za izvedbo abonmaja je Občina Šmarje pri 
Jelšah prispevala sredstva v višini 7.800 € (650 € je prispevala še Občina Podčetrtek). Prihodki od 
prodanih kart za abonma (in izven) so znašali še 23.655 €, 6.000 € pa so prenesli v izvedbo abonmaja 
v letu 2019. Po podatkih knjiţnice je bilo v sezoni 17/18 vključenih 322 abonentov (v sezoni 18/19 je 
vključenih 321 abonentov), ki prihajajo iz različnih krajev območja UE Šmarje pri Jelšah, tudi iz 
Šentjurja in Celja. V sezoni 17/18 je bilo organiziranih 5 abonmajskih predstav. V letu 2018 je knjiţnica 
organizirala še 4 predstave za izven, ki si jih je ogledalo 1.006 obiskovalcev, in še 5 koncertov in 
drugih glasbenih dogodkov, ki si jih je ogledalo 1.124 obiskovalcev. V KD Šmarje pri Jelšah se je 
odvilo še 7 predstav v zunanji organizaciji – najem dvorane (1.408 obiskovalcev) in 8 koncertov v 
zunanji organizaciji (2.199 obiskovalcev).  
Za druge prireditve je občina zagotovila še 11.800 € (950 € je prispevala še Občina Kozje), od 
obiskovalcev prireditev so zbrali 33.393 € in še 20.367 € od vstopnin za kino predstave. 
Knjiţnica je lani organizirala v kulturnem domu in muzeju baroka še številne druge prireditve: 8 
pravljičnih ur (336 obiskovalcev), 6 matinej za otroke (lutkovne, igrane in glasbene predstave) – 585 
obiskovalcev, 9 prireditev organiziranih obiskov učencev OŠ (499 obiskovalcev), organizirane obiske 
62 skupin otrok iz vrtca (1.550 otrok in spremljevalcev), 7 potopisnih predavanj (424 obiskovalcev), 5 
literarno-pogovornih večerov (459 obiskovalcev), 14 psiholoških večerov (1.121 obiskovalcev), 8 
pravljičnih večerov za odrasle (225 obiskovalcev), organizirali 18 priloţnostnih razstav…  
Knjiţnica je lani izvedla še veliko projektov (Rastem s knjigo, bralne značke za različne starostne 
skupine …), 19 priloţnostnih razstav, 6 študijskih kroţkov ter več organiziranih obiskov in srečanj ter 
drugih dogodkov. V knjiţnici organizirajo tudi razne projekte: Rastem s knjigo, Mega kviz, 5. bralni 
nahrbtnik za predšolske otroke, 3. bralno značko za mlade (otroci 3. triada in srednješolci) in 2. bralno 
značko Čuk in sova bereta (1. in 2. triada OŠ), 12. bralno značko za odrasle…  
Knjiţnica je tudi v letu 2018 prevzela vlogo območnega koordinatorja Tedna vseţivljenjskega učenja – 
TVU, bila organizator slovesnosti Nacionalno odprtje TVU 2018 in bila organizatorka enodnevnega 
festivalskega dogodka Parada učenja. 
Po obnovi dvorane, posodobljenem ozvočenju in nabavi novega kino projektorja (kino tudi v 3D 
tehniki) v letu 2013, so zelo dobro obiskane tudi kino predstave, saj si je 132  filmskih predstav (119 v 
letu 2017) ogledalo 7.102 obiskovalcev (6.226 v letu 2017) oz. povprečno 53,80 na predstavo. 
Ţe tretje leto zapored so izvedli Festival amaterskega in neodvisnega filma  - F.A.F., na katerem se je 
za najboljši film festivala potegovalo 18 avtorjev. 
Knjiţnica zelo uspešno organizira Univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje (UTŢO) za starejše občane ţe 
od leta 2009. V šol. letu 17/18 je bilo vpisanih v UTŢO 210 članov (201 v šol. letu 18/19), ki so se 
srečevali na torkovih srečanjih ter drugih kroţkih in tečajih. 
Zelo pomembna je tudi domoznanska dejavnost knjiţnice.  
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Številne prireditve in koncerte organizirajo v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in prostorih 
Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah tudi drugi javni zavodi, društva in drugi organizatorji. V letu 2018 si je 
921 prireditev v kulturnem domu in muzeju ogledalo oz. se udeleţilo raznih drugih oblik (posveti, 
izobraţevanja…) ali si ogledalo prireditve izven kulturnega doma (na ploščadi) skupno okoli 59.150 
obiskovalcev. Če k tej številki prištejemo še uporabnike knjiţnice, ki so v letu 2018 obiskali knjiţnico 
54.813-krat, lahko ugotovimo, da je pod »streho Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah« našlo 
zadovoljitev kulturnih, razvedrilnih in izobraţevalnih potreb okoli 114.000 obiskovalcev in uporabnikov 
kulturne ponudbe, ki jo nudi in oblikuje Knjiţnica Šmarje pri Jelšah v vseh programih in v organizaciji 
ostalih društev in institucij. Podrobnejše poročilo v zvezi z organizacijo in izvedbo abonmaja ter drugih 
prireditev je podano v letnem poročilu knjiţnice. 

 
18023 Programi kulturnih društev  
V letu 2018 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini 37.800,00 €, kar pomeni, da je bil 
sprejeti plan za leto 2018 (38.500 €) realiziran v višini 98,2 % (100 % v letu 2017). Sredstva za 
sofinanciranje programov, projektov in nabave opreme kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi 
javnega razpisa, ki je bil objavljen na spletni strani občine in v občinskem glasilu Šmarske novice. 
Merila za dodeljevanje in razdelitev sredstev so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov 
društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel občinski 
svet (Ur. list RS, št. 05/10). Sredstva so bila odobrena in nakazana društvom na podlagi sklepa o 
razdelitvi sredstev in pogodb o sofinanciranju v letu 2018. Občina je tako lani na podlagi razpisa 
sofinancirala 12 programov kulturnih društev (13 v letu 2017) v skupni višini 32.100,00 €, 8 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v skupni višini 3.100,00 € (10 je bilo odobrenih, 2 nista bila 
realizirana, finančna realizacija – 81,6 %) in 8 projektov sofinanciranja nakupa opreme v skupni višini 
2.600,00 € (realizacija – 100 %). V občini Šmarje pri Jelšah aktivno deluje nekaj več kot dvajset sekcij 
kulturnih društev (v nekaterih društvih deluje ena sekcija, ponekod dve ali več) s skupaj več kot 500 
člani, med katerimi je okoli 400 aktivnih članov. Daleč najmočnejša je glasbena dejavnost (pevski 
zbori, vokalne skupine …), sledijo folklorne skupine, gledališka amaterska dejavnost in druge občasne 
skupine. Društva in sekcije kulturnih društev se uspešno udeleţujejo območnih regijskih in nekateri 
tudi drţavnih srečanj (tekmovanj), ki jih organizira JSKD. V letu 2018 je potrebno še posebej 
izpostaviti MKK Netek, ki so se z gledališko predstavo Muca fonkica uvrstili na regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin, folklorno skupino KD »Jakob Sket« Mestinje, ki so dosegli regijski nivo in 
Vokalno skupino Freya, ki je ravno tako dosegla regijski nivo. Poudariti je prav tako potrebno Društvo 
godbenikov ŠpJ, ki deluje vsako leto v večji zasedbi in tudi organizira zelo zahtevno prireditev Festival 
godb. Razdelitev in realizacijo nakazil sredstev kulturnim društvom prikazujejo tabele v nadaljevanju. 
 
 
Tabela: Sredstva za programe društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (PP 18023) 
 
 
                                                                                                                                                       v €                                                                                                                                                                                                                    

Zap. Društvo Odobrena Realizirana 

št.  sredstva sredstva 

1. DRUŠTVO BIG BAND ŠMARJE PRI JELŠAH  2.590,00 2.590,00 

2. DRUŠTVO GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH  3.815,00 3.815,00 

3. DRUŠTVO OBRTNIŠKI MOŠKI PEVSKI ZBOR ŠMARJE PRI JELŠAH  1.510,00 1.510,00 

4. DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA AMADEUS  1.370,00 1.370,00 

5. DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA FREYA  1.150,00 1.150,00 

6. DR. ZA RAZVOJ INT. DEDIŠČINE, TURIZMA IN UM. LEGENDE 865,00 865,00 

7. FOLKLORNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN  2.735,00 2.735,00 

8. KUD OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH  1.080,00 1.080,00 

9. KULTURNO DRUŠTVO »JAKOB SKET« MESTINJE 4.100,00 4.100,00 

10. KULTURNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN  1.510,00 1.510,00 

11. KULTURNO DRUŠTVO ŠENTVID PRI GROBELNEM 5.975,00 5.975,00 

12. KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA 5.400,00 5.400,00 

    

 SKUPAJ: 32.100,00 32.100,00 
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Tabela: Finančna sredstva za projekte društev (PP 18023) 

                                                                   v €                                                                                                                                                    

Zap. Društvo Projekt Odobrena Realizirana 

št.   sredstva sredstva 

1. DR. BIG BAND ŠMARJE PRI JELŠAH Avdio-video projekt 305,00 305,00 

2. DR. BIG BAND ŠMARJE PRI JELŠAH Več dnevna glasbena delavnica 270,00 270,00 

3. DR. GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH Prvomajska budnica 125,00 125,00 

4. DR. GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH Z glasbo v teden kulture 350,00 350,00 

5. DR. GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH Mednarodno srečanje godb 625,00 625,00 

6. DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA AMADEUS Poprok 2018 570,00 570,00 

7. KD »JAKOB SKET« MESTINJE Mednarodni folklorni festival - soorg 370,00 370,00 

8 KULTURNO DRUŠTVO SIMON GALE Koncert ob 15. obl. Moo. orchestra  395,00 0,00 

9. KULTURNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN Snemanje in izdaja CD-ja (25 let) 305,00 0,00 

10. KD ŠENTVID PRI GROBELNEM 16. srečanje "Druţina poje" 485,00 485,00 

  SKUPAJ: 3.800,00 3.100,00 

 
Tabela: Finančna sredstva za opremo društev (PP 18023) 
                                                                                                                                                       v €                                                                                                                                                                         

Zap. Društvo Nabava   Odobrena Realizirana 

št.  opreme sredstva sredstva 

1. DRUŠTVO BIG BAND ŠMARJE PRI JELŠAH zvočniki 260,00 260,00 

2. DR. GODBENIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH unif. godb. (dokup), tuba, stojala 520,00 520,00 

3. FOLKLORNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN dokup pokr. in prekm. kostumov 520,00 520,00 

4. KD »JAKOB SKET« MESTINJE dokup folkl. kostum., obnova odra 605,00 605,00 

5. KULTURNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN nabava vetrovk 175,00 175,00 

6. KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA oblačila za oktet Zibika 175,00 175,00 

7. KD ŠENTVID PRI GROBELNEM nabava miz za izvedbo prireditev 345,00 345,00 

8. DRUŠTVO BIG BAND ŠMARJE PRI JELŠAH zvočniki 260,00 260,00 
  SKUPAJ: 2.600,00 2.600,00 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

V sprejetem Lokalnem programu za kulturo 2017-2027 smo si zadali cilj na področju medijske 
dejavnosti, da bomo Izdajali občinsko glasilo – Šmarske novice. Namen glasila je izboljšati in 
prispevati k informiranju vseh občanov, h krepitvi dobrih odnosov znotraj lokalne skupnosti, k njeni 
uspešnosti, rasti in razvoju ter promociji in ugledu Občine Šmarje pri Jelšah. Kazalca za doseganje 
cilja sta: število izdanih številk glasila in skupna naklada.  
 

18027 Izdajanje občinskega glasila  
Sredstva na postavki so bila prvotno planirana v višini 27.980 €, dejanska realizacija pa je bila 28.677 
€, kar pomeni, da smo morali med letom s prerazporeditvami zagotoviti dodatnih 697 € (glede na 
sprejeti plan). 
Od celotnega zneska je bilo 25.750 € nakazanih kot transfer javnemu zavodu TŠM, ki izdaja občinsko 
glasilo, za pokrivanje stroškov oblikovanja, tiska in distribucije v skladu z odlokom in pogodbo. Razlika 
v višini 2.927 € je vsota stroškov, povezanih z izdajo občinskega glasila, ki so nastali v letu 2017, 
plačilo računov pa je zapadlo v letu 2018. V januarju in februarju 2018 so bili tako poravnani računi za 
oblikovanje in tisk izdaje glasila v decembru 2018, distribucije glasila v novembru in decembru 2018 
ter sejnine članom uredniškega odbora za december 2018. 
V letu 2018 je bilo izdanih enajst številk Šmarskih novic z naklado 3.500 izvodov na posamezno 
številko. Vse izdane številke glasila so v elektronski obliki objavljene tudi na občinski spletni strani. 
 

18039005 Drugi programi v kulturi 

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje kulturnih objektov (kulturni dom, 
knjiţnica), investicijsko vzdrţevanje in gradnjo javnih kulturnih zavodov in kulturnih domov in nakup 
opreme na področju kulture. 
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Cilj (tudi kazalnik) v okviru podprograma je, da zagotavljamo primerna sredstva za upravljanje in 
vzdrţevanje ter za nadomeščanje stroškov amortizacije Muzeja baroka in Kulturnega doma Šmarje pri 
Jelšah.  

 
18029 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje kulturnih objektov 
Sredstva v višini 14.200 € (v enaki višini kot prejšnje leto) so bila nakazana Knjiţnici Šmarje pri Jelšah, 
ki je upravljavec Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah (KD), za upravljanje in vzdrţevanje objekta. Po 
podatkih Knjiţnice so znašali lani stroški vzdrţevanja in upravljanja KD 38.684 € (ogrevanje, elektrika, 
komunala, zavarovanje, tekoče vzdrţevanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški 
čiščenja, stroški varovanja in nakupa potrošnega materiala). Sredstva za pokrivanje stroškov je 
zagotovila Občina Šmarje pri Jelšah v zgoraj omenjeni višini, 12.891 € uporabniki prostorov oz. 
uporabniki skupne kotlovnice (Pošta Šmarje, Telekom, Dopinus in dve stanovanji) in 400 € iz naslova 
drugih prihodkov, preostalo je pokrila knjiţnica iz lastnih sredstev. 

 
18030 Investicijsko vzdrţevanje Muzeja baroka - amortizacija  
Sredstva v višini 2.000 € je občina nakazala Knjiţnici kot investicijski transfer za nadomestilo stroškov 
amortizacije Muzeja baroka. Knjiţnica je lani v nabavo osnovnih sredstev (opremo) vloţila skupno 
2.000 €. Nabava osnovnih sredstev je bila izvršena delno v skladu s sprejetim planom investicijskih 
vlaganj, in sicer za nakup profilnih reflektorjev, nabavo skladiščnih polic in nabavo računalnika. 
Podrobno poročilo o nabavi osnovnih sredstev je v letnem poročilu knjiţnice. 
 

18032 Investicijsko vzdrţevanje kulturnega doma -  amortizacija  
Sredstva v višini 10.000 € (enako kot v letu 2017) je občina nakazala Knjiţnici kot investicijski transfer 
za nadomestilo stroškov amortizacije. Knjiţnica je lani v nabavo osnovnih sredstev (opremo) vloţila 
skupno 10.811 €. Nabava osnovnih sredstev je bila preteţno izvršena v skladu s sprejetim planom 
investicijskih vlaganj, in sicer za opremo (računalnike in računalniško opremo, motorizirano svetilko 
Mooving head, arhivske police, uničevalnik dokumentov, predal za denar, dva mobilna telefona, 
zrcalno kroglo, hladilnik... Podrobno poročilo o nabavi osnovnih sredstev je v letnem poročilu knjiţnice.   
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 
Za področje športa in prostočasnih aktivnosti je bilo v letu 2018 po veljavnem planu planiranih 827.990 
€, porabljenih pa 167.495 €, kar predstavlja 20,23 % realizacijo.  
Osnovni cilj občine na področju športa je zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno 
rekreativnih dejavnosti, kar povečuje koristnejšo izrabo prostega časa, boljšo kakovost ţivljenja in 
vpliva na zdravje občanov vseh starostnih obdobij. Ţelimo povečevati število otrok in mladine, ki se 
ukvarja s športom in povečati število športno dejavnih občanov (število športno dejavnih občanov 
kumulativno, število redno športno dejavnih občanov in število vključenih v strokovno vodene vadbe). 
Občani se ukvarjajo s športom na osnovi svojega interesa prostovoljno - neorganizirano, ali pa 
organizirano tako, da se vključujejo v društva in druge športne organizacije ter se udeleţujejo raznih 
mnoţičnih športno rekreativnih prireditev. S športom se ukvarjajo ljudje v vseh starostnih obdobjih, v 
skladu z nacionalnim programom športa pa imajo zaradi vpliva športa na zdrav razvoj človeka  
prednost športne aktivnosti otrok in mladine.  
Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraţevalnega 
procesa. Športne površine v vrtcih in šolah morajo biti kar najbolje izkoriščene za potrebe učencev, 
staršev in vseh občanov tudi izven vzgojno izobraţevalnega procesa, to je popoldan, ob sobotah in 
nedeljah ter med počitnicami. Rekreacijsko vadbo poskušamo omogočiti čim širšemu krogu ljudi z 
zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev za njeno izvajanje. 
Osnovni cilj občine na področju mladine je spodbuditi mlade k aktivnemu preţivljanju prostega časa, 
aktivni participaciji in vključevanju v različne aktivnosti in institucije.   
 

18059001 Programi športa 

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Ur. list RS št. 26/14) občine skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes 
v športu, ki ga uresničuje lokalna skupnost, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih 
športa, zlasti na naslednjih področjih (vsebine v športu):  
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 
2. Športna rekreacija, 
3. Kakovostni šport, 
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4. Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
5. Organizacija mnoţičnih športno-rekreativnih prireditev, 
6. Delovanje športnih društev, 
7. Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov in površin v občini. 
V občini imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Šmarje pri Jelšah, ki je bil pripravljen 
v skladu z Zakonom o športu in nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji. Pravilnik določa 
pogoje, način in postopek delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti zagotavlja 
proračun Občine Šmarje pri Jelšah. V letu 2018 smo razdelili sredstva za programe športa na podlagi 
javnega razpisa, ki smo ga objavili na spletni strani občine in v občinskem glasilu Šmarske novice. 
Postopek je vodila tričlanska komisija, ki jo je s sklepom imenoval ţupan. Sredstva so bila odobrena in 
nakazana izvajalcem športnih programov na podlagi sklepa o razdelitvi sredstev in pogodb o 
sofinanciranju v letu 2018. 
Pregled realizacije sredstev za programe športa v letu 2018 v primerjavi z realizacijo 2017 in veljavnim 
planom v letu 2018 prikazuje tabela v nadaljevanju. 
 
Tabela: PREGLED REALIZACIJE SREDSTEV ZA ŠPORT V LETU 2018 V PRIMERJAVI S  
               VELJAVNIM  PLANOM 2018 IN REALIZACIJO 2017  

                                                                                                          v € 

SREDSTVA ZA ŠPORT  Realizacija 
2017 

Veljavni plan  
2018 

Realizacija 
2018 

Index 
4/2 

index 
4/3 

1 2 3 4 5 6 

PROGRAMI SKUPAJ (1+2) 153.573 827.990 167.495 109,1 20,2 

1. Tekoči odhodki in transferi  118.988 101.150 100.058 84,1 98,9 

1.1. Mnoţične športne prireditve 7.195 7.500 6.602 91,8 88,0 

1.2. Strokovno izobraţevanje v športu 1.300 1.400 1.300 100,0 92,9 

1.3. Šport predšolska mladina 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 

1.4. Šport – šolska mladina 8.900 8.900 8.900 100,0 100,0 

1.5. Šport v društvih – kakovostni šport 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 

1.6. Šport v društvih-rekreacija 21.400 21.400 21.400 100,0 100,0 

1.7. Vzdrţe. špor. parka in drugih šp. površin 18.696 850 756 4,0 88,9 

1.8. Upravljanje športnih dvoran  10.397 10.000 10.000 96,2 100,0 

            

2. Investicijski odhodki  34.584 726.840 67.437 195,0 9,3 

2.1. Inv. in inv.vzdrţ šport. objektov in povr. 7.909 54.840 44.623 564,2 81,4 

2.2. Kopališče Šmarje pri Jelšah 26.676 672.000 22.814 85,5 3,4 

 
Z veseljem lahko ugotovimo, da je bilo na področju športa v preteklem letu ponovno doseţenih veliko 
dobrih športnih rezultatov. Ocenjujemo, da se v zadnjih letih vse več občanov redno oziroma vsaj 
občasno ukvarja s športno rekreacijo. Športna društva in klubi (v letu 2018 smo sofinancirali 18 
programov športnih društev in klubov ter program JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah) v naši občini 
zdruţujejo okoli 700 rekreativcev, v tekmovalne sisteme (kvalitetni šport) pa je vključenih okoli 200 
otrok in odraslih športnikov iz naše občine. V septembru (22.9.18) je v športnem parku v Šmarju pri 
Jelšah Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah (v letu 2017 je bila organizator občina) ponovno organiziral  
osrednjo prireditev ob evropskem tednu mobilnosti in evropskem tednu športa pod sloganom »Zdravi, 
aktivni, čili Šmarčani«, na kateri so se predstavili športni klubi in društva, ki delujejo v občini. 
 
ŠPORTNI DOSEŢKI v letu 2018: 
V letu 2018 oz. šolskem letu 17/18 je bilo doseţenih več lepih uvrstitev na področju športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport ter kakovostnega športa (člani), zlasti v športnih 
disciplinah, kot sta nogomet in košarka. Še posebej je treba izpostaviti uspehe osnovnošolskih otrok: 
šahisti Tilen Drama, Rok Košič, Jakob Gobec, Vid Koritnik so na ekipnem drţavnem prvenstvu 
učencev do 12 let osvojili 2. mesto v drţavi, osvojitev dveh 2. mest v drţavi v igri med dvema ognjema 
in 4. mesto v drţavi v košarki za deklice U-15. Izpostaviti je vsekakor treba tudi uspehe naših 
športnikov, ki tekmujejo za športne klube izven naše občine: Peter Zidar s Pijovc pri Šmarju pri Jelšah 
je na svetovnem prvenstvu v showdownu (namiznem tenisu za slepe in slabovidne) postal svetovni 
podprvak, Tadej Ferme (igralec ekipe Sixt Primorska iz Kopra) je s svojo ekipo postal pokalni prvak 
Slovenije v košarki, Mestinjčan Rok Kidrič bo vzpenjajočo se nogometno kariero nadaljeval pri 
drţavnem prvaku, Ljubljanski Olimpiji... Poudariti je treba tudi veliko doseţkov doma in v tujini članov 
Boks kluba Legionar iz Sladke Gore.  
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Nekaj vidnejših uvrstitev: 
- osnovnošolska tekmovanja: 

KOŠARKA 
KOŠARKARSKI SUPERŠOLAR-drţavno tekmovanje   
STAREJŠE UČENKE: 
- Regijsko tekmovanje         1. mesto    
- Drţavno četrtfinale            1. mesto     
- Drţavno polfinale               2. mesto   
MLAJŠE UČENKE: 
- Medobčinsko tekmovanje      2. mesto  
- Regijsko finale                       2. mesto  
- Drţavno-četrtfinale                3. mesto 
STAREJŠI UČENCI: 
- Medobčinsko tekmovanje       2. mesto  
- Regijsko - četrtfinale               1. mesto 
- Regijsko polfinale                    1. mesto 
- Regijsko finale                         2. mesto 
MLAJŠI UČENCI: 
- Medobčinsko tekmovanje       1. mesto  
- Regijsko tekmovanje               3. mesto 
KOŠARKA 3X3 -starejši učenci 
- Drţavno finale                        8. mesto 
  
ATLETIKA 
MALI IN VELIKI ATLETSKI POKAL – MEDOBČINSKO TEKMOVANJE (55 udeleţencev): 12x 1. 
mesto; 13x 2. mesto; 11x 3. mesto 
REGIJSKO TEKMOVANJE  ( 27 udeleţencev) 
Regijski prvaki: 
Dejan KANTUŢER  -  skok v daljino in štafeta 4x100m 
Rok HLADIN           -   štafeta   4 x 100m 
Domen PUŠNIK GOLEŢ   -   štafeta 4x 100 m 
Jure Bizjak                   -         štafeta 4X 100 m 
Ostale uvrstitve:  4 x 2. mesto; 6 x 3. mesto 
DRŢAVNO TEKMOVANJE - rezultati:  
5. mesto  -   učenci štafeta  4 x 100m 
9. mesto  -   Eneja VEHOVEC PONDELAK  ( 60 m) 
10. mesto  -  Uroš SKALE  (300 m) 
13. mesto  -  učenke štafeta 4 x 100 m 
16. mesto  -  Dejan KANTUŢER (skok v daljino) 
17. mesto  -  Primoţ VREŠAK  ( 60 m) 
18. mesto  -  Kaja VRBEK  (300 m) 
ŠOLSKI JESENSKI KROS: 
 Medobčinsko tekmovanje:  3x1.mesto; 3x2.mesto; 5x3.mesto  
ATLETSKI TROBOJ (letnik 2007 in mlajši): 
Ekipno - dečki: 4. mesto – OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH  
Ekipno – deklice: 2. mesto – OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH   
Ekipno skupaj : 2. mesto 
DRŢAVNO TEKMOVANJE - ŠOLSKI EKIPNI KROS: 
 2. mesto  -  ekipa mlajših učencev in učenk  (Nino ŠEPIC, LARA Sodin, Tilen ARTNAK, Kaja VRBEK, 
Tina Tiara OPALIČ, Maj ŠIMUNIČ) 
  
NOGOMET 
UČENCI U-15: medobčinsko tekmovanje: 3. mesto  
UČENKE U-15: medobčinsko tekmovanje: 1. mesto:  5. mesto  -  regijsko tekmovanje 
UČENKE U-13: regijsko tekmovanje: 1. mesto 
UČENCI U -13: 1. medobčinsko tekmovanje, 3. mesto regijsko tekmovanje 
  
ODBOJKA 
UČENKE U - 15:  medobčinsko tekmovanje  -  2. mesto 
UČENCI  U - 15:   medobčinsko tekmovanje  -  3. mesto 
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ALPSKO SMUČANJE  
REGIJSKO TEKMOVANJE V ALPSKEM SMUČANJU (Golte):  
- mlajše deklice: 4. mesto - Lea LESKOVAR, Eva LESKOVAR - 1.mesto 
- mlajši učenci: Nik SOVINC - 3. mesto 
 EKIPNO: 3. mesto 
 
MED DVEMA OGNJEMA – v  igri  »MED DVEMA OGNJEMA« so se kot regijski prvaki na drţavno 
finale uvrstile tri ekipe. Končne uvrstitve drţavno finale: 
1.- 2. razredi: 2. mesto  
3.- 4. razredi: 2. mesto  
  
TEE -BALL 
Regijsko tekmovanje  -  3. mesto 
  
TEKMOVANJA V ŠAHU  
Področno posamično do 12. leta: 1. mesto - Tilen DRAMA, 2. mesto - Vid KORITNIK, 3. mesto - Jakob 
GOBEC, 4. mesto - Luka KITAK, Ulla MUZEL - 2. mesto, 
Nik DEŢELAK - 2. mesto, Tristan ANCELJ - 3. mesto 
 
GOLF 
Tekmovanje – VZHODNA REGIJA: 
- starejši učenci (ke): 1. mesto 
- mlajši učenci (ke): 2. mesto 
  

- klubska tekmovanja:  
KOŠARKA 
Košarkarske ekipe KK Jelša Šmarje  so dosegle v klubskih tekmovanjih v sezoni 2017/18 (sezona je 
tako pri košarki kot v nogometu razdeljena na prvi - jesenski del in drugi - spomladanski del) naslednje 
rezultate: 
 
DEKLETA 

Selekcija Liga Del tekmovanja Skupina Mesto 
U-9 1. SKL Turnirji KZS   

U-11 1. SKL Turnirji KZS   
U-13 1. SKL 2. del Vzhod A1 3. mesto 
U-13 1. SKL 3. del Skupina D2 4. mesto 
U-15 1. SKL 2. del Skupina A1 7. mesto 
U-15 1. SKL 3. del Skupina B2 1. mesto 
Število deklet, udeleţenih v procesu treninga pri KK Jelša Šmarje, se giblje med 40 in 50. 
 
FANTJE 

Selekcija Liga Del tekmovanja Skupina Mesto 
U-9 1. SKL Turnirji KZS   

U-11 1. SKL Turnirji KZS   

U-13 1. SKL 2. del Skupina 2C 2. mesto 

U-13 1. SKL 3. del Skupina B2 4. mesto 

U-15 1. SKL 2. del Skupina B2 5. mesto 

U-15 1. SKL 3. del Skupina 2C 4. mesto 

U-19 2. SKL 2. del Skupina D2 4. mesto 

U-19 2. SKL 2. del Skupina D2 4. mesto 

Število fantov, udeleţenih v procesu treninga pri KK Jelša Šmarje, se giblje med 40 in 55. 
Skupno v klubu vadi pribliţno 90 otrok v 8 selekcijah. Vse selekcije dosegajo zavidljive rezultate in 
tako skrbijo za prepoznavnost in ugled kluba. 
 
NOGOMET 
Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je v sezoni 2017/18 trenirala in tekmovala z osmimi selekcijami in 
sicer: 
- U7 selekcija ne tekmuje ampak samo trenira in sicer dvakrat tedensko zunaj v toplejših mesecih in 
enkrat tedensko v telovadnici Šentvid v zimskih mesecih; 
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- U9 igrajo turnirski sistem in se rezultati ne vodijo iz razloga, ker se spodbuja mnoţičnost in da imajo 
moţnost igranja vsi igralci. Ekipi nastopajo v tekmovanju, ki ga vodi MNZ Celje; 
- U11 so igrali tekme, kjer se še ne beleţijo uradni rezultati, saj je poudarek na spodbujanju igre 
mladih nogometašev. Nastopali so v kategoriji Starejši cicibani – skupina B. Trenirali so trikrat 
tedensko, med zimo pa enkrat v telovadnici v Šmarju; 
- U13 so dosegli 4. mesto v tekmovanju 2. Lige MNZ, ki ga vodi MNZ Celje. Treninge so izvajali trikrat 
do štirikrat tedensko in čez zimo enkrat tedensko uporabljali telovadnico v Šmarju; 
- U15 so tekmovali v 2. ligi Starejših dečkov pod okriljem MNZ Celje. V sezoni 2018/18 selekcija 
tekmuje v tekmovanju 1. liga Starejših dečkov pod okriljem MNZ Celje. Treninge so izvajali trikrat do 
štirikrat tedensko. Prav tako so v zimskih mesecih enkrat tedensko uporabljali telovadnico v Šmarju. 
- U17 so dosegli 2. mesto v tekmovanju, ki ga vodi MNZ Celje. S tem so skupaj z mladinci zasedli 1. 
mesto med ekipami MNZ Celje, kar je privedlo do tega, da so igrali kvalifikacije za 2. SNL. Igrali so 4 
tekme proti dvema nasprotnikoma. Skozi kvalifikacije se jim na ţalost ni uspelo uvrstiti v 2. SNL. 
- U19 so dosegli 1. mesto v tekmovanju, ki ga vodi MNZ Celje. S tem so skupaj s kadeti zasedli 1. 
mesto med ekipami MNZ Celje, kar je privedlo do tega, da so igrali kvalifikacije za 2. slovensko 
nogometno ligo. Tudi mladinci so igrali 4 tekme proti dvema nasprotnikoma. Skozi kvalifikacije se jim 
na ţalost ni uspelo prebiti. 
- Člani so tekmovali v 3. SNL - sever  in dosegli 14. mesto, ki je tudi zadnje. S tem so nazadovali v 
člansko medobčinsko ligo. Cilj je takojšen povratek v 3. SNL, kar je po trenutnih prikazanih igrah 
realen cilj. Člani trenirajo trikrat do štirikrat tedensko in čez zimo prav tako uporabljajo enkrat tedensko 
telovadnico v Šmarju. 
Število udeleţenih v procesu treninga pri NK Šmarje pri Jelšah se giblje med 100 in 110 igralci v 7 
selekcijah (v letošnji sezoni nimajo selekcije U-17). Dejstvo je, da kvaliteta igralcev in s tem uvrstitve v 
ligah variirajo, saj se generacije menjajo in niso vedno enako uspešne. To so v klubu delno odpravili z 
dobrim delom in večjim številom vpisov, tako da imajo na voljo več igralcev in z večjim številom 
treningov. Skupno v klubu vadijo 103 otroci v 6 selekcijah. Vse selekcije dosegajo zavidljive rezultate 
in tako skrbijo za prepoznavnost in ugled kluba. 
 

18043 Promocijske športne prireditve (mnoţične) 
Za sofinanciranje organizacije in izvedbe mnoţičnih športno-rekreativnih prireditev je Občina Šmarje 
pri Jelšah na javnem razpisu podprla 16 izvajalcev športnih prireditev, in sicer za skupno 43 mnoţičnih 
športno-rekreativnih prireditev v skupni višini 7.500 €. Realiziranih je bilo 37 prireditev, za kar smo 
na podlagi predloţenih poročil o izvedbi prireditev namenili 6.602 € (indeks realizacije 88,0). Med več 
zelo uspešno realiziranimi mnoţičnimi športno-rekreativnimi prireditvami v letu 2018 je ponovno treba 
omeniti še posebej uspešno izvedbo (uspešna organizacija, mnoţična udeleţba) tradicionalnega 15. 
šmarskega kolesarskega maratona in 3. teka po šmarskih bregih v organizaciji Športnega društva 
Šmarje pri Jelšah. Treba je omeniti tudi več uspešno izvedenih pohodov z mnoţično udeleţbo 
(Turistična osmica na Svetem Štefanu, pohod po gričih okoli Šmarja…), organiziranje raznih turnirjev v 
malem nogometu, košarki, odbojki, razne konjeniške prireditve...  
 
Tabela: ODOBRENA IN REALIZIRANA SREDSTVA ZA PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE  

                                                                                                                               v € 
Zap. Izvajalec mnoţične Naziv  ODOBRENA REALIZ. 

št. športno rekreativne prireditve prireditve SREDSTVA SREDSTVA 

1. Boks klub Legionar Pokal zaloţbe Litera - boks revija 205,00 0,00 

2. Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem 8. odbojkarski turnir za ţenske 205,00 205,00 

3. Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem Turnir v badmintonu 135,00 135,00 

4. Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem Turnir Popinjay v lokostrelstvu 205,00 205,00 

5. Konjeniško društvo Šmarje 8. dan odprtih vrat KD Šmarje 205,00 205,00 

6. Konjeniško društvo Šmarje 16. konjeniški pohod 135,00 135,00 

7. Konjeniško društvo Šmarje 3. tekma v Endurancu 135,00 135,00 

8. Košarkarski klub Jelša Šmarje Dan košarke 135,00 135,00 

9. Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah Pohod po gričih okoli Šmarja 135,00 135,00 

10. Plesni klub Šmarje pri Jelšah Plesna prir. ob očinskem praz. 135,00 135,00 

11. Plesni klub Šmarje pri Jelšah Plesno tekmovanje Šmarje 2018 135,00 135,00 

12. Rekreacijsko društvo Sladka Gora Pohod po obronkih KS Sladka G. 135,00 0,00 

13. Šahovski klub Šmarje pri Jelšah Obsoteljska šah. liga 135,00 30,00 

14. Šahovski klub Šmarje pri Jelšah Moštveni šahovski turnir 205,00 162,00 

15. Šahovski klub Šmarje pri Jelšah Memorial Avguština Cverlina 135,00 135,00 

16. Športno društvo Kristan vrh 8. športni dan Kristan Vrh 135,00 135,00 

17. Športno društvo Kristan vrh 17. turnir v mal. nog. in 3. v odb. 205,00 205,00 



 

 

78 

18. Športno društvo Lemberg 1. Martinov pohod 70,00 0,00 

19. Športno društvo Lemberg Zaključni turnir v pikadu 135,00 135,00 

20. Športno društvo Lemberg 9. trurnir v nogometu 135,00 135,00 

21. Športno društvo Mestinje 1. turnir v dvoranski odbojki 205,00 205,00 

22. Športno društvo Mestinje 17. Dan na kolesu  135,00 135,00 

23. Športno društvo Mestinje 17. trad. pohod po KS Mestinje 135,00 135,00 

24. Športno društvo Mestinje 16. turnir v odbojki na mivki  205,00 205,00 

25. Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah Otr. atletska olimpiada - troboj 135,00 135,00 

26. Športno društvo Sladka Gora 12. športne igre 135,00 135,00 

27. Športno društvo Sladka Gora 25. novoletni pohod na Boč 135,00 135,00 

28. Športno društvo Sladka Gora Nogometni turnir veteranov 135,00 135,00 

29. Športno društvo Sladka Gora Turnir v odbojki na mivki (2+1) 135,00 0,00 

30. Športno društvo Sv. Štefan Vaške igre 135,00 135,00 

31. Športno društvo Sv. Štefan Srečanje veteranov m.nogometa 135,00 135,00 

32. Športno društvo Sv. Štefan 25. trad. Pohod  "Tur. osmica" 205,00 205,00 

33. Športno društvo Sv. Štefan Boţični pohod - polnočnica 70,00 0,00 

34. Športno društvo Šmarje pri Jelšah 4. Tek po šmarskih bregih 700,00 700,00 

35. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Odprto prvenstvo v nam. tenisu 135,00 135,00 

36. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Streljanje z zračno puško 135,00 135,00 

37. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Turnir trojk za memorial J.L. 135,00 135,00 

38. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Balinarski turnir - 2 X 135,00 135,00 

39. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Turnir v odbojki   135,00 0,00 

40. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Druţinski kolesarski maraton 70,00 70,00 

41. Športno društvo Šmarje pri Jelšah Novoletni pohod okrog Šmarja 135,00 135,00 

42. Športno društvo Šmarje pri Jelšah 15. Šmarski kolesarski maraton 830,00 830,00 

43. Športno društvo Zibika Vaški turnir v malem nogometu 135,00 135,00 

     

  SKUPAJ   7.500,00 6.602,00 

 
Sofinancirali smo 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. Izvajalci prireditev so pridobili sredstva na podlagi poročila, ki je 
moral poleg opisa izvedbe prireditve vsebovati tudi ustrezne listine o stroških prireditve in objavo 
prireditve v medijih (vsaj v občinskem glasilu Šmarske novice oz. na spletni strani občine). 

 
18044 Strokovno izobraţevanje v športu 

Na podlagi javnega razpisa je komisija razdelila sredstva za izobraţevanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v višini 1.400 € petim izvajalcem športnih programov. Sredstva so 
bila realizirana za štiri športne programe v skupni višini 1.300 € (indeks realizacije 92,7), ki so dokazali 
udeleţbo na usposabljanju oz. izpopolnjevanju z ustreznimi listinami in potrdili o plačani kotizaciji. 
Občina še posebej podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitev ustrezne 
usposobljenosti in licence. 
 
Tabela: SREDSTVA ZA IZOBRAŢEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 
                                                                                                                      v € 

Zap. Izvajalec programa ODOBRENA  REALIZIRANA  
št.   SRED. DO VIŠ. SREDSTVA 

1. Košarkarski klub Jelša Šmarje 500,00 500,00 

2. Nogometni klub Šmarje pri Jelšah 600,00 600,00 

3. Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah 200,00 200,00 

4. Plesni klub Šmarje pri Jelšah 100,00 0,00 

    

  SKUPAJ 1.400,00 1.300,00 

 

18045 Šport v vrtcih in šolah – predšolska mladina  
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Program edinega 
prijavitelja JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah smo sofinancirali v skupni višini 1.100,00 €. Sredstva 
namenjamo za programe: Mali sonček, Ciciban planinec in druge programe.  
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Tabela: SREDSTVA ZA ŠPORT V VRTCIH IN ŠOLAH – predšolska mladina 
                                                                                                     v € 

Zap. Izvajalec programa ODOBRENA  REALIZIRANA  

št.   SREDSTVA SREDSTVA 

1. JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 1.100,00 1.100,00 

  SKUPAJ 1.100,00 1.100,00 

 
18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki 
obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Program edinega prijavitelja 
Športnega društva OŠ Šmarje pri Jelšah smo sofinancirali v skupni višini 8.900,00 €. Sredstva 
namenjamo za šolska športna tekmovanja in programe Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec in druge. 
Udeleţenci  so v programih, ki jih izvaja OŠ, uspeli doseči več (ţe zgoraj navedenih) zavidljivih 
športnih rezultatov. 
 
Tabela: SREDSTVA ZA ŠPORT V VRTCIH IN ŠOLAH – šolska mladina 
                                                                                                     v € 
Zap. Izvajalec programa ODOBRENA  REALIZIRANA  

št.   SREDSTVA SREDSTVA 

1. Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah 8.900,00 8.900,00 

  SKUPAJ  8.900,00 8.900,00 

 

18047 Šport v društvih – kakovostni šport 
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 zato jim program športne rekreacije ne zadostuje. Kakovostni šport smo v letu 2018 
spodbujali na športnih področjih košarke, nogometa in igranja šaha. Za omenjene programe smo 
namenili skupno 50.000,00 € proračunskih sredstev. V to višino niso vključena sredstva v višini 10.000 
€, ki smo jih v okviru proračunske postavke 180522 namenili OŠ Šmarje pri Jelšah za brezplačno 
uporabo športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem (na 
podlagi 71. člena Zakona o športu). Po podatkih športnih društev je v občini Šmarje pri Jelšah v 
programe kakovostnega športa vključenih okoli 200 športnikov. 
 
Tabela: SREDSTVA ZA ŠPORT V DRUŠTVIH – kakovostni šport 
                                                                                                     v € 

Zap. Izvajalec programa ODOBRENA  REALIZIRANA  

št.   SREDSTVA SREDSTVA 

1. Šahovski klub Šmarje pri Jelšah 1.300,00 1.300,00 

2. Nogometni klub Šmarje pri Jelšah 27.980,00 27.980,00 

3. Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah 20.720,00 20.720,00 

  Skupaj  50.000,00 50.000,00 

 
18049 Šport v društvih – rekreacija 
V občini ţelimo povečevati število športno aktivnih občanov. Rekreativni šport pripomore k ravnovesju 
med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in spodbuja ustvarjalnost. V letu 2018 smo na podlagi javnega 
razpisa sofinancirali programe 15 športnih društev (enako kot v letu 2017). Društva so pridobila 
sredstva za svoje redno delovanje na podlagi finančno ovrednotenega programa dela društva in na 
podlagi števila aktivnih članov društva (s plačano članarino). Za omenjene programe, ki vključujejo tudi 
sredstva za sofinanciranje uporabe športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri POŠ 
Šentvid pri Grobelnem (v skupni višini 5.000 €), smo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v 
višini 21.400 € in so bila v celoti realizirana. Po podatkih športnih društev je v občini Šmarje pri Jelšah 
v programe športne rekreacije vključenih okoli 700 občanov. 
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Tabela: SREDSTVA ZA ŠPORT V DRUŠTVIH – rekreacija 
                                                                                                                         v € 

Zap. Izvajalec programa ODOBRENA  REALIZIRANA  
št.   SREDSTVA SREDSTVA 

1. Boks klub Legionar 860,00 860,00 

2. Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem 2.175,00 2.175,00 

3. Konjeniško društvo Šmarje 1.290,00 1.290,00 

4. Planinsko društvo Šmarje 1.230,00 1.230,00 

5. Plesni klub Šmarje pri Jelšah 700,00 700,00 

6. Šahovski klub Šmarje pri Jelšah 1.290,00 1.290,00 

7. Športno društvo Kristan vrh 1.375,00 1.375,00 

8. Športno društvo Lemberg 770,00 770,00 

9. Športno društvo Mestinje 1.910,00 1.910,00 

10. Športno društvo Sladka Gora 1.760,00 1.760,00 

11. Športno društvo Sveti Štefan 1.575,00 1.575,00 

12. Športno društvo Šmarje pri Jelšah 2.925,00 2.925,00 

13. Športno društvo Tinsko 860,00 860,00 

14. Športno društvo Zibika 1.575,00 1.575,00 

15. Tenis klub Jelšingrad Šmarje pri Jelšah  1.105,00 1.105,00 

 Skupaj  21.400,00 21.400,00 

 
180520 Vzdrţevanje športnega parka Šmarje pri Jelšah in drugih športnih površin 
Občina Šmarje pri Jelšah je lastnik zunanjih športnih površin na naslednjih lokacijah: 

- športni park v Šmarju pri Jelšah (travnato veliko nogometno igrišče z garderobnim objektom, 
igrišče za mali nogomet in košarko, balinišče, multifitnes naprava, večnamensko otroško 
igralo, zunanji veliki šah), 

- športne površine pri osnovni šoli Šmarje pri Jelšah (travnato veliko pomoţno nogometno 
igrišče, malo nogometno igrišče na umetni travi, atletska steza, asfaltni igrišči za mali nogomet 
in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrišči za badminton in odbojko na umetni masi), 

- športni park na Sladki Gori (igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki),  
- športni park v Mestinju (igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, 

travnato igrišče za badminton), 
- športni park na Kristan Vrhu (igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki) 
- igrišče za mali nogomet in košarko v Zibiki, 
- igrišče za mali nogomet in košarko na Svetem Štefanu, 
- igrišče za mali nogomet in košarko v Šentvidu pri Grobelnem, 
- igrišče za mali nogomet in košarko v Lembergu, 
- tenis igrišče (3X) v Jelšingradu; 
- večnamenska športna površina Tinsko (igrišče za mali nogomet in košarko, večnamensko 

otroško igralo). 
 
Občina je do konca leta 2017 upravljala z objekti in površinami v Športnem parku Šmarje pri Jelšah.  
S 1.1. 2018 je upravljanje športnega parka Šmarje pri Jelšah z garderobnim objektom z nekaj manj kot 
500 m2 notranjih površin in s preko 500 sedeţi pokritih tribun prevzel novoustanovljeni Zavod TŠM 
Šmarje pri Jelšah. Zavod skrbi tudi za pomoţno nogometno igrišče pri OŠ Šmarje, skupno torej cca. 
12.000 m2 travnatih površin. V proračunu občine za leto 2018 smo za upravljanje in vzdrţevanje 
športnega parka načrtovali sredstva le še za plačilo računov za mesec november in december, ki so 
zapadli v plačilo v letu 2018. Dejanska realizacija je znašala 756 €. Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah je 
poleg teh sredstev za vzdrţevanje športnega parka in drugih športnih površin porabil še 18.480 €. 
Pomoč pri upravljanju in vzdrţevanju športnega parka smo izvajali s pomočjo programa javnih del. 
V letu 2018 smo v športnem parku pridobili nekaj novih objektov: kolopark, streetworkout park in 
parkirišča s počivališči za avtodome. Vsled novih pridobitev se je povečal tudi obseg del v zvezi z 
vzdrţevanjem športnega parka. Na glavnem nogometnem igrišču je bila prioriteta urejena zelenica, 
zato je bilo potrebno površino redno kositi (2x na teden), potreben je reden nadzor nad uporabo in 
stanjem zelenice in redno zalivanje. Strokovno vodstvo urejanja zelenice je po pogodbi upravljalo 
podjetje Vrtnarstvo Rogaška (škropljenje, globinsko zračenje, zatiranje zajedavcev, menjava travne 
ruše…). Samo za risanje črt je bilo v letu 2018 porabljenih 84 ur, za košnjo zelenice nogometnega 
igrišča je bilo porabljenih še nadaljnjih 254 ur. Zavod TŠM je z javnim delavcem poleg zelenice skrbel 
tudi za urejanje spremljajočega objekta in celotnega športnega parka. V garderobnem objektu je 
zavod skrbel za upravljanje s toplo vodo, ogrevanje prostorov in za čiščenje prostorov. 
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Športni park poleg zgoraj naštetih opravil obsega tudi urejanje celotne okolice športnega parka 
(pobiranje smeti, vej, košnja, pometanje igrišča, pometanje peska iz balinarskega objekta, skrb za 
otroška igrala…). Poleg urejanja okolice je Zavod TŠM skrbel tudi za pitnike v športnem park in priţig 
luči na igrišču v poletnem času. Luči so se v letu 2018 priţigale glede na izraţeno potrebo občanov, ki 
so poklicali na Zavod TŠM. 
Poraba sredstev za vzdrţevanje športnega parka in drugih športnih površin je razvidna iz zaključnega 
računa Zavoda za turizem šport in mladino Šmarje pri Jelšah, ki ga podajamo v nadaljevanju.  
 
Tabela: VZDRŢEVANJE ŠPORTNEGA PARKA IN DRUGIH ŠPORTNIH POVRŠIN 

                                                                          v € 
Zap. Stroški Plan  Realizacija  
št.   2018 2018 

1. Material in storitve za čiščenje 200 1.026 

2. Energijski stroški (elektrika, ogrevanje, gorivo) 4.000 4.366 

3. Komunalne storitve (voda, odvoz odpadkov) 2.300 3.072 

4. Vzdrţevanje travnatih površin - igrišča 14.900 9.044 

5. Tekoče vzdrţevanje druge opreme 2.600 867 

6. Drobni inventar   105 

    

 Skupaj  24.000 18.480 

 
 
180522 Upravljanje športnih dvoran 

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 dalje) pa prostore uporabljajo športna društva in drugi uporabniki. Od 15. do 18. ure popoldan 
uporabljajo športno dvorano pri OŠ Šmarje 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 smo zaradi obilice delovnih ur še vedno 
zagotavljali tudi s pomočjo javnih del.  
Na tej postavki smo planirali (na podlagi 71. člena Zakona o športu) sredstva v višini 10.000 € (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. 
V nadaljevanju podajamo poročila o uporabi športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah ter telovadnic 
pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in POŠ Sveti Štefan. 
 
Športna dvorana pri OŠ Šmarje pri Jelšah 
Športno dvorano Šmarje pri Jelšah upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Zavodom 
TŠM Šmarje pri Jelšah in občino (od 1. 1. 18). V dopoldanskem času uporabljajo športno dvorano 
učenci OŠ Šmarje pri Jelšah, v popoldanskem času pa dvorano uporabljajo športna društva in drugi 
uporabniki. Dvorana je občasno v uporabi za tekme, turnirje in prireditve tudi ob sobotah in nedeljah.  
V letu 2018 je bilo v popoldanskem času in med vikendi zabeleţenih 15.277 uporabnikov športne 
dvorane, kar je 4,6 % več kot v letu 2017 (14.597 uporabnikov športne dvorane) oz. 1.637 ur 
uporabe, kar je 1,8 % več kot v letu 2017 (1.608,5 ur uporabe). Dvorana je bila v uporabi tudi še 122,5 
ur za tekme, turnirje oz. druge prireditve (8,9 % manj kot v letu 2017). Natančnejši pregled uporabe 
športne dvorane predstavljamo v nadaljevanju. Termin uporabe športne dvorane običajno traja 1,5 
ure, uporabniki pa uporabljajo športno dvorano na najmanj eni tretjini in največ na vseh treh tretjinah 
oz. uporabljajo stransko – malo dvorano.  
 
 
 
 



 

 

82 

Tabela: PREGLED ŠTEVILA UPORABNIKOV ŠPORTNE DVORANE V LETU 2018  

Zap.  
št. 

UPORABNIK 
Število UR 
uporabe 

Število 
uporabnikov 

PRORAČUNSKI UPORABNIKI    

1. NOGOMETNI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH 141 1.409 

2. KOŠARKARSKI KLUB JELŠA ŠMARJE  396 4.588 

3. KŠŠO 0 0 

4. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH  198 1.380 

5. ŠPORTNO DRUŠTVO ZIBIKA 28,5 232 

6. ŠPORTNO DRUŠTVO SLADKA GORA 36 419 

7. ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN 13,5 99 

8. ŠD LEMBERG – ŠD KRISTAN VRH 28,5 220 

9. ŠD MESTINJE 92 766 

DRUGI UPORABNIKI   

1. AEROBIKA (1/3 tel.) 62 1.361 

2. DRUGI (1/3 tel.) 31,5 93 

3. RAZLIČNI UPORABNIKI (stranska dvorana) 610 4.710 

S K UP A J 1.637 15.277 

 
Med vikendi so športno dvorano uporabljali izvajalci športnih programov predvsem za tekme, turnirje, 
občasno tudi za treninge. Uporaba, ki je prikazana v nadaljevanju, je izraţena glede na število ur 
uporabe. 

TEKME, TURNIRJI Število ur 

KOŠARKARSKI KLUB JELŠA ŠMARJE 73h 30 min 

ZIMSKA LIGA – NOGOMET 30h 00 min 

DRUGI UPORABNIKI 19h 00 min 

SKUPAJ 122h 30 min 

 
Šola je pripravila finančno poročilo o upravljanju in vzdrţevanju upravljanja športne dvorane za leto 
2018, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Iz poročila so razvidni vsi prihodki in odhodki za upravljanje 
in vzdrţevanje športne dvorane.   
Tabela: Finan. poročilo o upravljanju in vzdrţevanju upravljanja športne dvorane za leto 2018 

                                                                                                    v € 

Vrste prihodkov in stroškov Realizacija Plan Realizacija Index  Index  
  2017 2018 2018 4:2 4:3 
1 2 3 4 5 6 

I. P  R  I  H  O   D  K  I  :        19.612             20.000              20.315      103,58     101,58    

1. Uporabniki           9.612             10.000              10.315      107,31     103,15    

2. Sofinanciranje Občina Šmarje pri Jelšah        10.000             10.000              10.000          

II.  S  T  R  O  Š  K  I  :        19.555             19.655              18.637      95,31       94,82    

1. Čišč. šp.dvorane v pop. času (0,40 čistilke)            5.793                6.000                5.903      101,91       98,39    

2.  Ogrevanje dvor. v pop.času, sobote, ned.           4.450                5.100                5.250      117,98   102,94    

3. Poraba  vode            1.500                1.700             1.655      110,32       97,34    

4. Električna energija            2.500                2.700                2.800      112,00     103,70    

5. Material za čiščenje in vzdrţevanje              450                   600                   590      131,11       98,33    

6. Manjša popravila in vzdrţevalna dela             3.742                2.200                1.687      45,09       76,69    

7. Amortizacija              300                1.000                   350      116,67       35,00    

8. Stroški vodenja in izdaje računov              359                   355                   308      85,86       86,76    

9. Stroški upravljalca                    94          

10. Prevrednotovalni poslovni odhodki              461              

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠKI               58                   345                1.678      2.913,61     

 
V letu 2018 je imela šola iz naslova uporabe športne dvorane PRIHODKE v višini 20.315 €, kar je 1,55 
% več kot so planirali in 3,46 % več kot leta 2017. Med večjimi uporabniki so Košarkarski klub Jelša 
Šmarje, Nogometni klub Šmarje, Športno društvo Šmarje pri Jelšah, Športno društvo Mestinje in več 
manjših. 
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ODHODKI so v letu 2018 znašali 8.637 €, kar je 4,69 % manj  kot v 2017 in 5,18 % manj kot so 
planirali. Največji deleţ stroškov predstavljajo stroški čiščenja športne dvorane 5.903 €, vzdrţevalna 
dela 1.687 € in ogrevanje 5.250 €. V letu 2018 so iz naslova vzdrţevalnih del v telovadnici popravljali 
elektromotor na spustni zavesi ter zaveso, menjali so mehčalec vode, školjko in več ţarnic. Pozitivna 
razlika poslovanja znaša 1.678 € in se bo porabila za pokrivanje stroškov v prihodnjem letu.  
Telovadnica je v popoldanskem času namenjena uporabnikom od 15. do 22.30, občasno tudi ob 
sobotah in nedeljah (turnirji, tekme, prireditve). 
     
Telovadnica pri POŠ Šentvid pri Grobelnem  
Ob koncu leta 2010 smo predali v uporabo telovadnico pri podruţnični osnovni šoli Šentvid pri 
Grobelnem. Telovadnico upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Zavodom TŠM 
Šmarje pri Jelšah in občino (od 1. 1. 18). V dopoldanskem času uporabljajo telovadnico učenci POŠ 
Šentvid in otroci dveh oddelkov vrtca, v popoldanskem času pa je telovadnica v skladu z urnikom na 
razpolago društvom in ostalim uporabnikom. Z izdanimi računi uporabnikom šola zbere finančna 
sredstva, ki zadoščajo za pokritje stroškov telovadnice v popoldanskem času.  
V letu 2018 je bilo v popoldanskem času in med vikendi zabeleţenih 5.703 uporabniki telovadnice, 
kar je 2,9 % več kot v letu 2017 (5.538 uporabnikov telovadnice) oz. 958,5 ur uporabe, kar je 8,0% več 
kot v letu 2017 (887,5 ure uporabe). Telovadnica je bila zasedena s programi športnih društev 
predvsem v zimskem obdobju od začetka leta do marca in od septembra do konca leta. Natančnejši 
pregled uporabe telovadnice predstavljamo v nadaljevanju. 
 
Tabela: PREGLED UPORABE TELOVADNICE PRI POŠ ŠENTVID PRI GROBELNEM V LETU 2018 

Zap.  
št. 

UPORABNIK 
Število UR uporabe Število udeleţencev 

1. KOŠARKARSKI KLUB JELŠA ŠMARJE 86 523 

2. ŠPORTNO DRUŠTVO RODD ŠENTVID 429 2.713 

3. ŠPORTNO DRUŠTVO GROBELNO 156,5 707 

4. ŠPORTNO DRUŠTVO MESTINJE 64,5 405 

5. NK ŠMARJE PRI JELŠAH 9 51 

6. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE 49,5 180 

7. KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA 55,5 266 

8. DRUGI UPORABNIKI 108,5 858 

S K UP A J 958,5 5.703 

 
Med vikendi so telovadnico uporabljali izvajalci športnih programov predvsem za turnirje in za treninge 
oz. rekreacijo. 
Šola je pripravila finančno poročilo o upravljanju in vzdrţevanju upravljanja telovadnice za leto 2018, ki 
jo predstavljamo v nadaljevanju. Iz poročila so razvidni vsi prihodki in odhodki za upravljanje in 
vzdrţevanje telovadnice. 
 
Tabela: Finančno poročilo o upravljanju telovadnice Šentvid pri Grobelnem za leto 2018 

                                                                                                                                              v € 

Vrste prihodkov in stroškov Realizacija Plan Realizacija Index  Index  
  2017 2018 2018 4:2 4:3 
1 2 3 4 5 6 

I. P  R  I  H  O   D  K  I  : 8.961 9.700 12.134   135,40        125,09    

1. Sofinanciranje Občina Šmarje pri Jelšah            

2. Uporabniki 8.961  9.700  10.622   118,53        109,50    

3. Poraba dolgoročnih razmejitev     1.512     

II.  S  T  R  O  Š  K  I  :        8.909             9.319      12.133    136,19         130,20    

1. Ogrevanje dvor. v pop. času,sobote, ned. 2.500  2.600  2.550 102,00          98,08    

2. Poraba  vode  350  320  330     94,29        103,13    

3. Električna energija  1.300  1.300  1.275     98,08          98,08    

4. Material za čiščenje in vzdrţevanje 900  900  900    100,00         100,00    

5. Manjša popravila in vzdrţevalna dela   595  1.000  3.944   662,86         394,40    

6. Čiščenje oken         
 7. Amortizacija 409  449  449      100,00    

8. Deleţ stroškov dela čistilke (12,5 %) 2.197  2.500  2.470  112,43          98,81    

9. Stroški vodenja in izdaje računov 273  250  215     78,75          86,00    

10. Stroški upravljalca 385          

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI             52                381      0      -              -      
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V letu 2018 je imela šola iz naslova uporabe telovadnice PRIHODKE v višini 10.622 €, kar 8,5 % več 
kot leta 2017 in 9,5 % več kot so načrtovali. Med večjimi uporabniki so RODD Šentvid, Športno in 
mladinsko društvo Grobelno, Karate klub Rogaška Slatina, ŠD Mestinje in drugi.  
ODHODKOV je bilo v letu 2018 v višini 12.133 €, kar je 36,2 % več kot leta 2017 in 30,2 % več, kot so 
planirali. Največji deleţ stroškov predstavljajo stroški popravil in vzdrţevalnih del – sanacija okvare 
centralnega ogrevanja, ureditev instalacij za ogrevanje in popravilo poţarnega sistema. Ker je zaradi 
nastalih stroškov OŠ izkazovala negativno razliko v višini 1.512 €, so le-to pokrili iz dolgoročnih 
razmejitev telovadnice. Preostali stroški predstavljajo stroške ogrevanja športne dvorane, stroški 
elektrike, vode, stroške dela čistilke, ki čisti telovadnico in stroške materiala za čiščenje. 
Telovadnica je v popoldanskem času namenjena uporabnikom od 15. do 22.30. 
 
Telovadnica pri POŠ Sveti Štefan  
Na začetku šolskega leta 2018/19 smo predali v uporabo telovadnico pri podruţnični osnovni šoli Sveti 
Štefan. Telovadnico upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Zavodom TŠM Šmarje 
pri Jelšah in občino. V dopoldanskem času uporabljajo telovadnico učenci POŠ Sveti Štefan in otroci 
dveh oddelkov vrtca, v popoldanskem času pa je telovadnica v skladu z urnikom na razpolago 
društvom in ostalim uporabnikom. Z izdanimi računi uporabnikom šola zbere finančna sredstva, ki 
zadoščajo za pokritje stroškov telovadnice v popoldanskem času. 
V letu 2018  (november december) je bilo v popoldanskem času in med vikendi zabeleţenih 212 
uporabnikov telovadnice oz. 37,5 ur uporabe. Telovadnica je bila zasedena s programi športnih 
društev od novembra do konca leta. Natančnejši pregled uporabe telovadnice predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Tabela: PREGLED UPORABE TELOVADNICE PRI POŠ SVETI ŠTEFAN V LETU 2018 

Zap.  
št. 

UPORABNIK 
Število UR uporabe Število udeleţencev 

1. ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN 31,5 187 

2. ŠPORTNO DRUŠTVO TINSKO 6 25 

    

S K UP A J 37,5 212 

 
V poslovnem letu 2018 OŠ še ni načrtovala prihodkov iz naslova uporabe telovadnice na Svetem 
Štefanu, vendar so iz naslova uporabe telovadnice ustvarili 237,00 € prihodkov. Ocenjene odhodke so 
predstavljali: ogrevanje dvorane v popoldanskem času 116,00 €, električna energija 60,00 €, material 
za čiščenje in vzdrţevanje 30,00 €, poraba vode 20,00 € in amortizacija 11,00 €. Razlika med prihodki 
in odhodki znaša pozitivna 0,00 €.  
   

180542 Investicije in investicijsko vzdrţevanje športnih objektov in površin    
V okviru postavke investicije in investicijsko vzdrţevanje športnih objektov in površin smo v letu 2018 
porabili sredstva v skupni višini 44.623 € (7.909 € v letu 2017).  
Občine Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah smo s projektom »Ureditev športno rekreacijskih 
površin v urbanih središčih« uspele na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje 
Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019 (poziv LAS). Skrajšano 
ime projekta (akronim) je: “ŠPORT JE IN”. Vrednost izvedenega celotnega projekta v vseh občinah je 
znašala 138.769,35 € z vključenim DDV (od tega znašajo nepovratna sredstva ESRR 94.116,74 €). 
Vrednost projekta v občini Šmarje pri Jelšah znaša 44.622,81 €, od tega smo prejeli 28.701,18 € 
sredstev ESSR (Evropski sklad za regionalni razvoj), 15.921,63 € pa je znašal lastni vloţek občine 
Šmarje pri Jelšah. 
Izvajalec del, Zavod Aliansa iz Ljubljane, je v mesecu avgustu in septembru 2018 izgradil v športnem 
parku v Šmarju pri Jelšah kolopark (asfaltni pumptruck poligon). Kolopark se razteza na 700 m² 
površine in ima 200 m² asfaltne vozne površine. Skupno ima osem nagnjenih zavojev oziroma band. 
Poleg zavojev poligon sestavljajo enojne, dvojne in trojne grbine, kar omogoča atraktivno izkušnjo tudi 
za bolj izkušene uporabnike, a hkrati ne preprečuje uporabe manj izkušenim uporabnikom. Poleg 
pumptrack poligona je urejena še makadamska dostopna pot, postavljeni sta dve macesnovi parkovni 
klopi in dve informativni tabli z opisi varnostnih pravil in opisi pravilnega načina voţnje. Naloţba je 
stala 28.087 evrov. 
Izvajalec del, BSS proizvodno podjetje, d.o.o., je v septembru 2018 postavilo orodje za vaje za moč in 
plezalni balvan v športnem parku v Šmarju pri Jelšah. Na območju 150 m2 površine je poleg 
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plezalnega balvana za otroke postavljeno tudi različno orodje za vaje in moč (dvojna bradlja, drog – 
osmerček, lestev s krogi, orodje za trebušnjake…). Orodje je namenjeno vadbi za odrasle in otroke od 
10 leta starosti naprej, v spremstvu oz. pod nadzorom polnoletnih oseb je uporaba dovoljena tudi 
mlajšim. Poleg postavitve orodja in plezalnega balvana, je urejeno še varnostno nasutje s pranim 
prodcem, postavljene so še štiri klopi ter informativna tabla. Naloţba je stala 15.235 evrov. 
Nove pridobitev smo uradno predali namenu v četrtek, 20. septembra 2018, na otvoritveni slovesnosti, 
ko je bilo hkrati predano namenu tudi na novo urejeno postajališče za avtodome in parkirišče za 
osebna vozila (izgrajeno v okviru projekta »Kul experience«). 
   

180545 Kopališče Šmarje pri Jelšah    
Predmet nameravane investicije je izgraditev kopališča Šmarje pri Jelšah v športnem parku. Na 
območju sotočja Šmarskega in Dvorskega potoka je do leta 2004 obratoval manjši bazen, ki ga je bilo 
treba zaradi dotrajanosti zapreti in porušiti. Idejna zasnova projekta Kopališče Šmarje pri Jelšah, ki jo 
je potrdil občinski svet na seji septembra 2017, se razprostira na skupno 5.113 m² površin (parkirišča 
so bila v letu 2018  zgrajena preko Dvorskega potoka na površini v velikosti 2.818 m²).  
Predmet projekta je izgradnja manjšega bazenskega kopališča (klasično oz. konvencionalno 
kopališče) s spremljevalnim servisnim objektom, dodatnimi površinami za odbojko na mivki (dve 
igrišči) in kolesarski »pump park« oz. kolopark, ki smo ga v letu 2018 zgradili v okviru projekta LAS.  
Predvidena bazenska ploščad bo pravokotne oblike, znotraj katere bo večji plavalni bazen 
(velikosti 409 m²), manjši otroški bazen (velikosti 94,5 m²) in območje z igrali za otroke. V letu 
2017 smo porabili sredstva v skupni vrednosti 26.676 € za izdelavo geodetskega načrta, idejno 
zasnovo, DIIP, geotehnično poročilo, ustrezno hidrološko analizo Dvorskega potoka in projektno 
dokumentacijo (PGD) za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2018 smo dokončali projektno 
dokumentacijo (PZI) in oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. V letu 2019 nameravamo 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 € (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. 
Postavka je bila realizirana v višini 22.814 € oz. le 3,39 % saj v letu 2018 nismo uspeli pričeti z 
izgradnjo kopališča. Tabela v nadaljevanju prikazuje porabo sredstev za projekt v letu 2017 in 2018. 
 
Tabela: Poraba sredstev za projekt Kopališče Šmarje pri Jelšah (pp18045): 

Opis postavke: Vrednost (z DDV v €): 

Idejna zasnova 4.392,00 € 

Geodetski načrt 532,90 € 

Geotehnično poročilo 1.078,48 € 

Hidrološka analiza Dvorskega potoka 4.294,40 € 

Projektna dokumentacija (PGD) 15.128,00 € 

Skupaj 2017 26.675,78 € 

Projektna dokumentacija (PZI) 22.814,00 € 

Skupaj 2018 22.814,00 € 

  

SKUPAJ  49.689,78 € 

 
 

18059002 Programi za mladino  

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi. V okviru 
podprograma ţelimo zagotoviti ustrezna finančna sredstva za sofinanciranje  programov in projektov, 
ki so namenjeni mladim do 29 let. Z namenom doseganja cilja spodbujanja mladih k aktivnejšemu 
preţivljanju prostega časa, aktivni participaciji in vključevanju v različne aktivnosti in institucije je v letu 
2017 začel z delovanjem Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah. Kazalnik je število sofinanciranih mladinskih 
programov in projektov.  

 
18056 Sofinanciranje dejavnosti društev-mladinski programi   
V letu 2018 smo razdelili sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov na podlagi 
javnega razpisa, ki smo ga objavili na spletni strani občine in v občinskem glasilu Šmarske novice. 
Postopek je vodila tričlanska komisija, ki jo je s sklepom imenoval ţupan. Sredstva so bila odobrena in 
nakazana izvajalcem mladinskih programov in projektov na podlagi sklepa o razdelitvi sredstev in 



 

 

86 

pogodb o sofinanciranju v letu 2018. Občina je tako lani na podlagi razpisa sofinancirala tri mladinske 
programa (realizacija – 100 %) v skupni višini 9.000 €. 
  
Tabela: Finančna sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2018 
                                                                                                  v €                                                                                       

Zap Izvajalec programa Odobrena Realizirana 

št.   sredstva sredstva 

1.  DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠMARJE PRI JELŠAH 6.930,00 6.930,00 

2. MLADINSKI KULTURNI KLUB NETEK 1.570,00 1.570,00 

3. ZAVOD PROM 500,00 500,00 

 SKUPAJ: 9.000,00 9.000,00 

 
 

19 IZOBRAŢEVANJE  
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraţevanja, 
osnovnega glasbenega izobraţevanja, izobraţevanja odraslih in vse oblike pomoči šolajočim. Cilj je 
zagotavljati prostorske in materialne pogoje populaciji predšolskih in šolskih otrok izvajanje čim bolj 
kakovostnih programov, kar bo pripomoglo k razvoju otrok, njihovi vzgoji in izobraţevanju. Dolgoročni 
cilj je tudi podpora izobraţevanju odraslih. 
Za področje izobraţevanja je bilo lani skupaj porabljenih 2.464.002 €, kar je 5,1 % manj od veljavnega 
plana in 0,3 % več kot v letu 2017, ko je bilo realiziranih 2.457.083 €. V letu 2018 smo na področju 
izobraţevanja končali z izgradnjo telovadnice pri POŠ Sveti Štefan. Drugih večjih investicij nismo 
izvajali. 
 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V skladu z 
določili področne zakonodaje ţelimo v občini zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov na 
področju predšolske vzgoje in vključitev čim več predšolskih otrok v programe. Naš osnovni cilj je: 
zagotoviti vključitev predšolskih otrok v programe predšolske vzgoje vsem staršem, ki bodo to ţeleli. S 
tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraţevanje. 
Hkrati pa ţelimo zagotoviti pogoje za varno in čim bolj kakovostno bivanje otrok v vrtcu. 

19029001 Vrtci  

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko 
vzdrţevanje. Naš primarni cilj (in kazalnik), vpis vseh predšolskih otrok s 1. 9., ki to ţelijo, zadnja leta 
redno uspešno realiziramo. Skupaj z vrtcem se trudimo, da bi starši, ki to ţelijo, imeli tudi med letom 
moţnost vpisa otroka v vrtec. 
Za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje je bilo iz občinskega proračuna v letu 2018 
porabljenih 1.615.828 €, kar je 4,5 % manj od veljavnega plana in 1,5 % več kot v letu 2017, ko je bilo 
realiziranih 1.592.385 €. Za sofinanciranje cene programov v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah je 
bilo porabljenih 1.398.902 €, za druge programe v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah 77 € in za stroške 
amortizacije 39.167 €. Za dodatno pomoč otrokom s posebnimi potrebami v Otroškem vrtcu 
Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018 namenjenih 22.348 € (11,9 % manj kot v letu 2017) in še 
večino od 16.662 € za sofinanciranje 1/2 logopedinje, zaposlene na OŠ Šmarje pri Jelšah, ki večino 
dela opravi kot logopedinja za predšolske otroke Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah (glede na 
odločbe). Za sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih, kjer so vključeni otroci iz občine Šmarje 
pri Jelšah, smo namenili v letu 2018 še 155.333 €. 
Ţe več let spremljamo podatke o številu vpisanih otrok, številu oddelkov in vključenosti otrok iz naše 
občine v predšolsko vzgojo v primerjavi z znanimi podatki za Slovenijo. V tabeli v nadaljevanju so 
zbrani podatki od šolskega leta 2002/03, ko je bil izveden prehod na devetletno šolanje otrok. Zbrali 
smo tudi podatke o višini sredstev, ki smo jih iz proračuna zagotavljali za izvajanje programov 
predšolske vzgoje glede na obseg sredstev v okviru primerne porabe občine. 
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Tabela: PREGLED ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE OD 
               LETA 2003 DO LETA 2018 IZ OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 
LETO 
(ob 
koncu 
leta)  

Št. 
otrok 
Otr. 
vrtcu 
Šmarje 

Št. 
otrok iz 
obč. 
Šmarje  
Otr.vrt. 
Šmarje 

Število 
Oddelk. 
OV  
Šmarje  

Število 
zaposl. 
po  
siste- 
mizaciji 

Število 
Otrok v 
vrtcih 
izven 
Šmarja 

št. vseh 
otrok iz 
obč.Š. 
v vseh  
vrtcih  

% 
vključ. 
od  
vseh 
predš. 
otrok 

Višina 
sredst. za 
predš .vzg. 
brez 
investicij 

Obseg 
primerne  
porabe 

Deleţ  sr. 
za 
predšol. 
vzgojo  v 
primerni 
porabi  
v % 

2003 205 187 12 37 58 245 52 705.000 3.931.000 18 

2004 261 239 13 39 55 294 60 806.000 4.158.000 20 

2005 279 249 15 44 58 307 62 900.000 4.586.000 20 

2006 300 263 16 48 65 328 66 1.000.000 4.806.000 21 

2007 326 283 19 56 61 344 69 1.102.000 5.353.000 21 

2008 350 293 20 62 55 348 71 1.155.000 5.543.000 21 

2009 368 301 21 66 60 361 73 1.272.000 6.196.000 21 

2010 387 327 21 66 60 387 75 1.327.000 6.376.000 21 

2011 407 360 22 71 63 423 78 1.513.222 6.492.000 23 

2012 422 390 23 76 67 457 80 1.513.218 6.562.645 23 

2013 488 447 27 88 70 517 85 1.587.873 6.465.801 24,5 

2014 494 460 27 88 65 525 83 1.591.062 6.508.961 24,4 

2015 503 480 27 88 55 535 84 1.618.643 6.340.028 25,5 

2016 483 458 26 87 48 506 84 1.626.253 6.337.587 25,6 

2017 460 438 25 83,5 57 495 89 1.562.385 6.472.602 24,1 

2018 437 406 23 79,7 59 465 88,4 1.576.661 6.672.978 23,6 

index  
18/03 

213 217 192 215 102 190  224 170 131 

 
Iz tabele je razvidno, da se je število vseh vključenih otrok iz občine Šmarje pri Jelšah v programe 
predšolske vzgoje v vse vrtce od leta 2003 do leta 2018 povišalo kar za 90 % oz. za 220 otrok. 
Število oddelkov v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah se je povišalo iz 12 na 23 oddelkov, kar je 92 
% več. Število zaposlenih po sistemizaciji se je povišalo iz 37 v letu 2003 na 79,7 v letu 2018, to je 
za 125 %. Obseg sredstev za predšolsko vzgojo iz občinskega proračuna (brez sredstev za 
investicije) se je povišal kar za 124 %, kar je bistveno več, kot se je povišal obseg primerne 
porabe v enakem obdobju v naši občini, ki se je povišal le za 70 %. Obseg sredstev za 
predšolsko vzgojo v sredstvih primerne porabe pa je narasel iz 18 % v letu 2003 na kar 23,6 % v 
letu 2018 (v zadnjih dveh letih se je ta razkorak sicer nekoliko zmanjšal, kar pa gre predvsem na 
račun manj novorojenih otrok v zadnjih letih).  
Število otrok v JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah se je iz leta v leto povečevalo, nato pa se je po letu 
2015 pričelo zmanjševati, predvsem iz razloga manj rojstev. Leta 2012 je bilo v prostorih podruţničnih 
šol OŠ Šmarje pri Jelšah organiziranih skupno kar 10 od 23 oddelkov, 13 pa jih je bilo organiziranih v 
centralnem vrtcu. V šolskem letu 2012/2013 je bilo na novo odprtih 6 oddelkov, ker smo namenu 
predali nov objekt nizkoenergetskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah (enota Livada). Od 1. 9. 
2012 je bilo v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah vpisanih 488 otrok, kar je kar 16 % več kot je bilo leto 
prej. Največ otrok je bilo v vrtec Šmarje vpisanih v šolskem letu 15/16, ko je obiskovalo vrtec več kot 
500 otrok. V tem šolskem letu je bilo v decembru vpisanih 437 otrok (kot znaša kapaciteta vrtca v 23 
oddelkih). V tem šolskem letu je bilo v decembru 465 otrok iz naše občine vključenih v vrtce po 
Sloveniji (od tega je 13 otrok z odloţenim vstopom v OŠ za eno leto). Vključenost otrok je podobna kot 
preteklo šolsko leto in znaša ţe 88,4 % vseh predšolskih otrok (v Sloveniji znaša povprečna 
vključenost otrok 80,4 % - podatek statističnega urada RS za šolsko leto 2017/18). Občina je v letu 
2018 za izvajanje programov predšolske vzgoje za otroke iz občine Šmarje namenila 1.576.661 € 
(brez investicij), kar v poprečju (če upoštevamo podatek o številu vpisanih vseh otrok iz občine Šmarje 
pri Jelšah decembra 2018) pomeni 3.390 € letno na enega vključenega otroka, kar je za 7,4 % več kot 
v letu 2017, ko je ta prispevek znašal 3.156 €, oz. kar 17,8% več kot v letu 2003, ko je ta prispevek 
znašal 2.877 €.  
 

1900100 Sofinanciranje cene programov – vrtec Šmarje pri Jelšah  
V okviru te postavke občina zagotavlja sredstva za plačilo razlike med polno ceno programov in plačili 
staršev in ministrstva za otroke iz občine Šmarje pri Jelšah, vključene v JZ Otroški vrtec Šmarje pri 
Jelšah.  
V programe otroškega vrtca je bilo v šolskem letu 2018/19 (podatek za december 2018) vključeno 
skupno 437 otrok, od tega iz občine Šmarje pri Jelšah  406 otrok (kar za 32 manj kot leto prej) iz 
drugih občin pa 31 otrok, kar je za 9 otrok več kot leto prej. Na začetku šolskega leta je bilo 
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oblikovanih 23 oddelkov (ponovno dva oddelka manj), od tega 10 v centralnem vrtcu (enota Sonček), 
5 v enoti Livada, po dva oddelka na POŠ Šentvid in POŠ Sveti Štefan in po 1 oddelek na POŠ 
Zibika, POŠ Kristan Vrh in POŠ Sladka Gora in POŠ Mestinje (v POŠ Mestinje je 1 oddelek manj od 
šolskega leta 2017/18 dalje). Po sprejeti sistemizaciji za šolsko leto lahko vrtec med letom odpre še 
24. in 25. oddelek (dejansko je vrtec s 1. 1. 2019 na Livadi odprl 24. oddelek in s 1. 3. 2018 še 25. 
oddelek v enoti Sonček) s skupno kapaciteto 465 otrok. 
Osnova financiranja vrtca je cena programov, ki jo na predlog vrtca potrdi občinski svet. Cene 
programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno sluţbo (v skladu z metodologijo so bile prvič izračunane cene, ki so veljale od 1. 4. 
2009). S 1. 1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je spremenil način 
izračuna prispevkov staršev k zniţanemu plačilu vrtca. Starši morajo od tedaj naprej vlagati enotno 
vlogo za subvencije pri Centru za socialno delo, ki izda eno odločbo za vse subvencije, med njimi tudi 
za vrtec (prej so oddajali vloge na občini).  
Gibanje ekonomske cene vrtca: S 1. 6. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteţenju javnih financ – 
ZUJF, ki je uveljavil kar precej sprememb tudi na področju predšolske vzgoje. Na podlagi tega zakona 
so se zniţali tudi stroški dela zaposlenih v vrtcih najprej v letu 2012, nato pa še v letu 2013. Cene so 
se v letu 2012 v poprečju dodatno zniţale za 5,6 %, v letu 2013 pa še dodatno za 2,8 %. V novembru 
2015 je bil podpisan dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Sredstva za stroške dela so se tako v letu 2016 povečala, kar 
pa je imelo vpliv na cene programov, ki so se od 1. 2. 2016 povišale v povprečju za 3,3 %. S 1. 2. 
2017 so se cene predvsem zaradi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 
2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ponovno povišale, in sicer v povprečju za 2,2%. Kljub 
povišanju v letu 2017 ekonomske cene še vedno niso dosegle nivojev iz leta 2009. Na podlagi 
sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji v 
letu 2017 (Uradni list RS, št. 46/17) so bile v vrtcu odpravljene anomalije pri pomočnikih vzgojiteljev 
(popravek plač za 2 plačilna razreda) ter anomalije pri tehnično administrativnih delavcih (popravek 
plač za 2 - 3 plačilne razrede). Ob upoštevanju Aneksa h kolektivni pogodbi in ostale zakonodaje na 
tem področju, je bilo potrebno cene programov predšolske vzgoje s 1. 1. 2018 zvišati za povprečno 
4,2 %. Takrat so ekonomske cene prvič presegle nivoje iz leta 2009.  
 
Tabela: SPREMINJANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV PO LETIH od 2009 do 2018 
                                                                                                                                                                    v €  

 Program  cena od 
1.4.2009  

cena od 
1.8.2012 

cena od 
1.8.2013 

cena od 
1.2.2016 

cena od 
1.2.2017 

cena od 
1.1.2018 

Indeks 
2018/09 

Celodnevni program 1 – 3 let  449,00  422,00  406,00  416,00  427,00  
453,00 

100,89 

Celodnevni program 3 – 4 let 372,00  352,00  340,00  352,00  360,00  
373,00 

100,27 

Celodnevni program 3 – 6 let 328,00  310,00  310,00  322,00  327,00  
338,00 

103,05 

Kombinirani oddelki 1– 6 let 372,00  351,00  340,00  352,00  360,00  
373,00 

100,27 

 
Za sofinanciranje cene programov v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018 porabljenih 
1.398.902 €, kar je za 1,8 % več kot v letu 2017, ko je bilo realiziranih 1.374.077 €. Občina v okviru te 
postavke financira tudi poletne izpise otrok (za največ dva meseca) in zdravstvene rezervacije otrok 
(za odsotnosti otrok več kot en mesec) v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta. Občina prav 
tako financira izpise otrok poleti pred vpisom v šolo. 
Vrtec Šmarje pri Jelšah je za izvajanje svojega programa lani pridobil skupno 2.193.780 € sredstev, 
kar je 1,61 % več kot v letu 2017, ko je pridobil 2.158.956 €. Prihodki od poslovanja predstavljajo 
99,55 % vseh prihodkov. Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2018 prispevala povprečno 66,22 % 
vseh prihodkov od poslovanja vrtca (lani 67,23 %), druge občine 4,00 % (lani 3,49 %),  ministrstvo 
4,17 % (lani 4,02 %), starši pa 22,84 % (lani 22,33 %). Prihodki iz trţne dejavnosti (zajemajo 
predvsem prehrano zaposlenih, prehrano po izdanih računih in uporabo prostorov) so znašali 41.407 
€ in predstavljajo 1,90 % (lani 1,99 %) in drugi prihodki (predvsem prehrana otrok iz OŠ, javna dela) 
0,87 % (lani 0,95 %). To pomeni, da občine pokrivajo za svoje otroke 70,22 % ekonomske cene vrtca, 
od tega je bilo 12 otrok (leta 2017 je bilo teh 21) v decembru v celoti oproščeno plačila vrtca. 
Odhodki vrtca so v letu 2018 znašali skupno 2.199.412 € in so bili za 1,90 % večji kot v letu 2017, ko 
so znašali 2.158.299 €. V strukturi največji deleţ predstavljajo stroški dela, in sicer kar 77,09 % (lani 
76,37 %), stroški blaga materiala in storitev 19,65 % in amortizacija 2,59 %. Vsi ostali stroški 
predstavljajo v strukturi le 0,67 %.  
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Realizacija prihodkov in odhodkov ter izvajanje programa je prikazana podrobno v letnem poročilu, ki 
ga je obravnaval in sprejel svet vrtca.  
 

1900103 Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami - vrtec Šmarje  
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. Število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe 
predšolske vzgoje, v zadnjih letih se močno spreminja.  
  
  Tabela: VKLJUČENOST OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTEC ŠMARJE 

šol. št. ur dod. št. spremljevalcev skupaj  

leto  str. pomoči stalni začasni št. otrok s PP 

11/12 17 / / 5 

12/13 27 2 / 9 

13/14 39 3 / 13 

14/15 33 3 / 13 

15/16 28 3 2 10 

16/17 26 1 3 9 

17/18 24 / 2 8 

18/19 36 1 3 14 

 
V šolskem letu 2018/19 je iz občine Šmarje pri Jelšah v programe predšolske vzgoje v vrtec Šmarje 
vključenih 14 otrok s posebnimi potrebami (v preteklem šolskem letu 8) z izdanimi odločbami o 
usmeritvah, za enega otroka pa so še vloţeni zahtevki staršev za usmerjanje. Z odločbami je bilo 
otrokom ob koncu leta 2018 dodeljenih skupno 36 ur dodatne strokovne pomoči na teden, od tega 
14 ur (lani 9 ur) specialnega pedagoga, 8 ur (lani 6 ur) logopedskega dela in 14 ur (lani 9 ur) 
svetovalne storitve. Z odločbami so dodeljeni še 3 začasni in 1 stalni spremljevalec otrok s 
posebnimi potrebami (lani 2 začasna spremljevalca). Zaradi dodeljenih pravic občina financira 
dodeljeno število ur specialnega pedagoga in logopeda (logopedinja se financira v okviru postavke 
190071-logopedska sluţba pri OŠ Šmarje), 0,50 redno zaposlenega spremljevalca in 3 spremljevalce 
zaposlene preko študentskega dela (lani 0,50 redno zaposlenega spremljevalca in 1 spremljevalca, 
zaposlenega preko študentskega dela). Število ur dodatne strokovne pomoči in število spremljevalcev 
se med šolskim letom lahko spremeni glede na odločbe o usmeritvah otrok s posebnimi potrebami. Za 
izvajanje dodatne pomoči otrokom s posebnimi potrebami smo lani zagotovili 22.348 €, kar je 11,9 % 
manj kot preteklo leto ko smo zagotovili 25.377 €. Rekordnega leta 2015 smo v ta namen zagotovili 
63.470 €. Še več pa bi bilo potrebnih sredstev, če bi redno zaposlili vse spremljevalce (stalni, začasni) 
gibalno oviranih otrok. 

 
1900104 Drugi dodatni programi – vrtec Šmarje pri Jelšah  
Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 77 €, kar je 1,28 % planiranih sredstev. Novoletno 
obdaritev vseh predšolskih otrok tako kot vsa leta organizira in izvede Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. 
Vrtcu Šmarje vsako leto za ta namen nakaţemo sredstva v višini 6.000 € za nakup daril. Vrtec je 
zahtevek poslal z decembrskim računom, kar pomeni, da smo račun plačali v januarju 2019, zato je 
bila realizacija iz tega naslova 0 € v letu 2018). Obdarjenih je bilo 516 otrok iz občine Šmarje pri 
Jelšah (od tega 70 otrok, ki ne obiskujejo vrtca) in 69 otrok 1. razreda OŠ Šmarje pri Jelšah. 
Otroci  1. starostnega obdobja so dobili za darilo: knjigo, lutko, 2x sadno rezino, športno vrečko. 
Vrednost darila za enega otroka je znašala 9,36 €. Otroci 2. starostnega obdobja  in otroci 1. razreda 
OŠ, so dobili: knjigo, ţabice, opazovalni lonček, svinčnik, 2x frutabelo, športna vrečko. Vrednost darila 
za enega otroka je znašala 8,91 €. Obdaritev in novoletno prireditev organizirajo skupaj Otroški vrtec 
Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah in Društvo prijateljev mladine Šmarje pri Jelšah. 
V letu 2018 smo 77 € nakazali vrtcu Podčetrtek, ki je obdaril 11 naših otrok, preostale otroke obdarijo 
vrtce medsebojno (naš vrtec obdari otroke iz drugih občin, drugi vrtci pa obdarijo naše otroke).   
 

190011 Sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih  
Znesek v višini 155.333 € smo v letu 2018 namenili za sofinanciranje cene programov za otroke, ki 
obiskujejo druge vrtce po Sloveniji. Realizacija je bila za 5,86 % niţja od plana in za 1,0 % niţja od 
leta 2017, ko smo v ta namen porabili 156.827 €. V druge vrtce po Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 
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vključenih 59 otrok, kar je kar za 2 otrok več kot v enakem obdobju v preteklem šolskem letu, ko je 
bilo vključenih 57 otrok. Otroci iz naše občine so vključeni v 10 vrtcev po Sloveniji, od tega večinoma v 
okoliške vrtce: vrtec Šentjur (29 otrok), Rogaška Slatina (5 otrok), Podčetrtek (13 otrok)... Realizacija 
je nekoliko višja zaradi večjega vpisa naših otrok v druge vrtce v zadnjem obdobju. 

 
19004 Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev - amortizacija  
Sredstva v višini 39.166,63 € (v letu 2017 v višini 30.000 €) je občina v letu 2018 nakazala JZ Otroški 
vrtec Šmarje pri Jelšah kot investicijski transfer za nadomestilo stroškov amortizacije. Vrtec je lani v 
nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja vloţil skupno 56.897 €. Poleg sredstev amortizacije 
s strani občine je vire zagotovil vrtec še iz prihodkov trţne dejavnosti. Celotna obračunana 
amortizacija v letu 2018 je znašala 144.362 €, vendar ker amortizacije v takšni višini vrtec ne zmore 
pokriti, jo je pokril v breme sredstev v upravljanju v višini 87.465 €. 
Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bila izvršena preteţno v skladu s sprejetim 
planom investicijskih vlaganj, in sicer za: napo in prenovo kuhinje za enoto Sonček, strojne instalacije 
v enoti Sonček, kuhinjsko opremo, pisarniške stroje (računalniška oprema za računovodstvo), čistilni 
stroj, učila in učne pripomočke, opremo za igralnice... 
Podrobno poročilo o nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja je v letnem poročilu vrtca. 
 

1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje  

V skladu s programsko klasifikacijo spadajo pod ta glavni program naslednji podprogrami: osnovno 
šolstvo, glasbeno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraţevanju, 
izobraţevanje odraslih, pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči.  
V skladu z nalogami, opredeljenimi v področni zakonodaji, je cilj v naši občini populaciji šolskih otrok 
zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in njihov vsestranski razvoj. Ta cilj dosegamo z 
zagotavljanjem kar najboljših prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno izobraţevalnega dela z 
zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev za tekoče in investicijsko vzdrţevanje prostora in opreme 
v šolah in z zagotavljanjem sredstev za dodatne - nadstandardne programe.   
Za primarno in sekundarno izobraţevanje so bila planirana sredstva v višini 558.418 € (veljavni plan), 
realiziranih pa je bilo 510.077 € kar je 91,3 % realizacija in za 4,0 % manj kot v letu 2017, ko je bilo za 
to področje realiziranih 531.493 €. Na področju primarnega in sekundarnega izobraţevanja smo v letu 
2018 zaključili z izvajanjem večje investicije – izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan. 
 

19039001 Osnovno šolstvo  

Občina sofinancira dejavnost osnovne šole na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraţevanja, ki razmejuje obveznosti financiranja dejavnosti šole med drţavo in občino. Občina 
mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za stroške uporabe in vzdrţevanja prostora in 
sredstva za financiranje dodatnih-nadstandardnih programov. Zagotavljati mora tudi sredstva za 
investicije. Cilj (in kazalnik) občine je zagotavljati ustrezna sredstva za Osnovno šolo Šmarje in za III. 
OŠ Rogaška Slatina, katerih (so)ustanoviteljica je. Občina sofinancira tudi materialne stroške za OŠ 
Glazija in Waldorfsko šolo Savinja.  

 
190060 Materialni stroški OŠ Šmarje pri Jelšah  
Za pokrivanje materialnih stroškov smo osnovni šoli lani zagotovili 129.995 €, kot je bilo planirano, in 
enako kot v letu 2017. S temi sredstvi šola pokriva stroške ogrevanja, elektrike, vode, čistil, 
zavarovalne premije, stroške komunale, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarske 
storitve, varovanje objektov, vzdrţevanje in popravila, goriva in maziva za sluţbene avte in stroje ter 
druge stroške prostora in opreme. Ta znesek se ni spremenil ţe nekaj let. Poleg varčevanja in 
racionalnega trošenja sredstev je k temu pripomoglo tudi odpiranje in delovanje oddelkov vrtca v 
prostorih podruţničnih šol, saj vrtec sorazmerno prispeva h kritju materialnih stroškov, ki so zaradi 
polne zasedenosti prostorov niţji.  
V šolskem letu 2018/19 obiskuje šolo skupno 991 učencev (v preteklem šolskem letu 961 učencev), 
oblikovanih je 49 oddelkov (v letu prej 47). V centralno šolo je vključenih 775 učencev (prej 742 
učencev) v 32 oddelkih (prej 31), podruţnične šole pa 216 učencev (prej 219 učencev) v 17 oddelkih 
(16 preteklo leto).  
V šolskem letu 2018/19 je na centralni šoli organiziranih 10 skupin podaljšanega bivanja (leto prej 10) 
in 2 skupini jutranjega varstva (enako kot preteklo šolsko leto), na podruţnicah pa 9 skupin 
podaljšanega bivanja (leto prej 9 skupin) in 2 skupini jutranjega varstva (leto prej 1 skupina) na POŠ 
Šentvid pri Grobelnem in PŠ Kristan Vrh.  
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Na osnovni šoli je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 120,23 delavca (leto prej 119,16), od tega je 
91,80 pedagoškega in ostalega strokovnega delavca in 28,43 administrativno tehničnega delavca. 
Šola ima v upravljanju 7 objektov vključno z zunanjimi športnimi in drugimi površinami (centralno šolo 
s športno dvorano, POŠ Šentvid pri Grobelnem s telovadnico, POŠ Sveti Štefan z novo telovadnico in 
še štiri podruţnične šole) v skupni izmeri 11.174 m² notranjih površin in 62.923 m² zunanjih 
površin.  
Sredstva za plače in program zagotavlja drţava. Šola letno razpolaga s skoraj 4,3 mio € sredstev, od 
tega občina zagotavlja le še 6,12 % vseh sredstev. Osnovni šoli ţe enajsto leto zagotavljamo enako 
višino sredstev za materialne stroške, to je 130.000 €. 
OŠ Šmarje pri Jelšah je za izvajanje svojega programa lani pridobila skupno 4.286.088 € sredstev, 
kar je 2,15 % več kot v letu 2017. Največji deleţ v strukturi prihodkov iz poslovanja predstavljajo 
sredstva iz drţavnega proračuna (sredstva za plače in program), in sicer 85,58 %, to je 3.668.117 €. Iz 
občinskega proračuna je šola lani prejela skupno 260.816 € (osnovni šoli ţe enajsto leto 
zagotavljamo enako višino sredstev za materialne stroške, to je 130.000 €), to je 1,6 % več kot v letu 
2017, v strukturi pa ti prihodki predstavljajo 6,09 %. Iz naslova drugih prihodkov (prihodki od staršev, 
prihodki od vrtca za oddelke na šoli, prihodki od trţne dejavnosti, drugi izredni prihodki) je šola 
pridobila še 356.122 €, kar je 12,8 % več kot leta 2017, ti pa predstavljajo v strukturi 8,3 % prihodkov.  
Odhodki šole so lani znašali skupno 4.284.471 € in so bili za 2,14 % višji kot v letu 2017. V strukturi 
največ predstavljajo stroški dela, in sicer kar 80,28 %, stroški blaga materiala in storitev 16,77 % in 
amortizacija 2,23 %. Vsi ostali stroški predstavljajo v strukturi le 0,71 %.  
Realizacija prihodkov in odhodkov ter izvajanje programa je prikazana podrobno v letnem poročilu, ki 
ga je obravnaval in sprejel svet osnovne šole.  
 

190061 Materialni stroški III. OŠ Rogaška Slatina 
Občina je soustanoviteljica III. OŠ Rogaška Slatina, ki organizira pouk otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju za 6 občin UE Šmarje pri Jelšah. Šola ima v šolskem letu 2018/19 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 (v preteklem šolskem letu 46 otrok). V preteklem šolskem letu (17/18) je imela šola 
organiziran pouk v 7  oddelkih (6 oddelkov v Rogaški Slatini, 1 v Podčetrtku). Iz naše občine je v tem 
šolskem letu vključenih 25 otrok (v preteklem šolskem letu jih je bilo 20),  to je kar 51,0 % vseh 
vključenih otrok v to šolo (43,5 % v šolskem letu 2017/18). Šola izvaja dva programa, in sicer 
prilagojen program z niţjim izobrazbenim standardom (PPNIS – 5 kombiniranih oddelkov) in posebni 
program vzgoje in izobraţevanja (PPVI – 2 oddelka). Šest oddelkov deluje v matični šoli v Rogaški 
Slatini, eden oddelek PPNIS pa v prostorih OŠ Podčetrtek. Za pokrivanje materialnih stroškov uporabe 
prostora sofinanciramo deleţ sredstev, izračunan na podlagi vključenosti otrok v zadnjih treh 
letih, to je 47,73 % v šolskem letu 2018/19 (v šolskem letu 2017/18 je deleţ znašal 40,00 %) vseh 
potrebnih sredstev. Realizacija je v letu 2018 znašala 8.448 €, kar je enako, kot smo planirali, in kar 
50,0 % več kot v letu 2017, ko smo v ta namen porabili 5.629 €. Prispevek občine se v zadnjih letih 
zelo povišuje, ker se povečuje število otrok iz naše občine.  

 
190062 Materialni stroški OŠ Glazija 
V to šolo, ki izvaja program osnovnošolskega izobraţevanja za otroke z laţjo, teţjo in teţko motnjo v 
duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke, smo lani prispevali sredstva v višini 5.980 €, kar je 
4,1 % manj, kot smo planirali, in 9,4 % več kot v letu 2017. V šolskem letu 2018/19 je trenutno v to 
šolo vključenih 7 otrok iz naše občine (v oktobru 2018 je en učenec zapustil šolo). Po veljavnem 
ceniku so znašali materialni stroški za enega otroka 62,30 € na mesec. Šola zaračunava občinam še 
stroške jutranjega varstva vozačev, sofinanciranje stroškov kosil (sofinanciranje deleţa kuharice) in 
morebitne obiske domskega zdravnika, vse glede na realizacijo.  
 

190063 Financiranje Waldorfske šole Savinja 

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 šolskem letu 2017/18 smo v skladu s pogodbo financirali 51,8 € mesečno na otroka – 
plačilo v enkratnem znesku v letu 2018, v šolskem letu 2018/19 pa smo v skladu s pogodbo dolţni 
financirati 52,06 € mesečno na otroka – plačilo v enkratnem znesku bo izvršeno v letu 2019. Prispevek 
staršev obsega plačilo vpisnine (enkratni znesek) in letne šolnine, ki pa se lahko plača v 12 mesečnih 



 

 

92 

obrokih. Šolnina znaša 130,00 € mesečno. V letu 2018 smo tako za materialne stroške Waldorfske 
šole zagotovili 1.006 €, kar je enako, kot smo planirali in 23,6 % več kot v letu 2017. 
 

190071 Logopedska sluţba  
Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah je zaposlena delavka, ki polovico delovnega časa opravlja delo kot 
specialna pedagoginja, ki izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke, ki jim je ta dodeljena z 
odločbami, kar je financirano iz drţavnega proračuna. Polovico svojega delovnega časa pa je 
zaposlena kot logopedinja in opravlja logopedsko delo za potrebe predšolskih in šolskih otrok. 
Sredstva za ta del njenega dela ţe vrsto let prispeva občina iz proračuna. Občina je v letu 2018 iz 
proračunskih sredstev za logopedsko sluţbo zagotovila 16.662 €, kar je 0,8 % manj, kot smo 
planirali, in 2,6 % manj kot v letu 2017, ko smo v ta namen zagotovili 17.099 €. V nadaljevanju 
podajamo poročilo o opravljenem delu logopedske sluţbe, ki nam ga je posredovala OŠ Šmarje pri 
Jelšah. 
Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, v JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah in v ZD Šmarje pri Jelšah se 
izvaja logopedska sluţba za pomoč šolskim in predšolskim otrokom iz občine Šmarje pri Jelšah, ki 
imajo govorne teţave. Organizacija dela v okviru ZD Šmarje pri Jelšah poteka tako, da so v redne 
preventive preglede zajeti vsi predšolski otroci občine Šmarje pri Jelšah, ki so v koledarskem letu 
napolnili 5 let. Glede na sistematske preglede nato za otroke, ki potrebujejo govorne vaje, poteka 
kurativna obravnava v okviru ZD Šmarje pri Jelšah. Prav tako poteka kurativna obravnava za mlajše 
otroke od 5 let za občino Šmarje pri Jelšah, ki jih k logopedu na obravnavo napoti bodisi izbrani osebni 
zdravnik bodisi psihologinja pri sistematskih pregledih pri 3 letih.  
V okviru dela logopedinje, zaposlene na OŠ Šmarje pri Jelšah, poteka delo tako, da so v redne 
kontrolne preglede zajeti vsi šolski otroci občine Šmarje pri Jelšah, ki so v šolskem letu vpisani v 1. 
razred. Glede na preglede nato za otroke, ki potrebujejo govorne vaje, poteka kurativna obravnava v 
okviru Osnovne šole Šmarje pri Jelšah 1x mesečno. V šolskem letu 2018/19 je v kurativno govorno 
obravnavo zajetih kar 69 otrok (v šolskem letu 2017/18 je bilo zajetih 47 otrok). Ob tem prav tako 
poteka v šolskem letu 2018/19 v vrtcu Šmarje pri Jelšah logopedska obravnava 6 predšolskih otrok za 
skupno 8 ur tedensko (4 otroci imajo obravnavo 1 uro tedensko glede na odločbo, dva otroka pa imata 
2 uri tedensko glede na odločbo), ki imajo teţje govorne motnje in imajo odločbe o usmeritvi s strani 
komisije za usmerjanje. 
 
Tabela: LOGOPEDSKA OBRAVNAVA OTROK OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH V ŠOL. LETU 18/19  

Šola/podruţnica Število 
učencev 

1.r 2.r 3.r 4.-5.r 

Centralna šola 38 24 10 3 1 

Kristan Vrh 12 8 4 / / 

Mestinje 6 4 2 / / 

Sladka Gora / / / / / 

Šentvid 7 4 3 / / 

Sveti Štefan 2 / 1 1 / 

Zibika 4 2 1 1 / 

SKUPAJ 69+12 z 
odločbami 

42 21 5 1 

Dodatno ima še 12 učencev (od tega 1 učenec po 2 uri) s teţjimi govorno jezikovnimi motnjami ure 
logopeda, dodeljene z odločbo o usmeritvi s strani komisije za usmerjanje, ki jo financira ministrstvo za 
šolstvo. 
Vsi otroci so obravnavani v domačem kraju, tako staršem otrok ni treba voziti v večje mesto, 
zmanjšuje pa se pogostost obravnav iz 1x na 14 dni na 1x na mesec zaradi vedno večjega števila 
mlajših predšolskih otrok z odločbami (posledično je zato število obravnav manj pogosto). 
V okviru letnega delovnega načrta logopedinje so starši deleţni tudi predavanja na temo razvoja 
govora in pomena pravilnega govora za kasnejše opismenjevanje. 

 
190073 Raziskovalna dejavnost mladih v OŠ  
Sredstva v višini 2.000 € smo v letu 2018 (enako kot v letu 2017) nakazali OŠ Šmarje pri Jelšah za 
kritje materialnih stroškov in za nagrade mentorjem in avtorjem štirih raziskovalnih nalog, ki so jih 
izdelali učenci OŠ Šmarje pri Jelšah v okviru raziskovalnega dela, ki ima na tej šoli ţe dolgoletno 
tradicijo tudi zaradi tega, ker jih finančno podpira občina z zagotavljanjem sredstev iz proračuna. Pri 
izdelavi nalog je sodelovalo 7 učenk in učencev, ki so raziskovali in pripravljali naloge pod vodstvom 
štirih različnih mentorjev. Iz teh sredstev pokrijemo tudi stroške prireditve ob koncu šolskega leta, ki je 
namenjena predstavitvi raziskovalnih nalog in ostalih projektov OŠ Šmarje ter sprejemu najboljših 
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učencev pri ţupanu. Na sprejem k ţupanu pride vsako leto veliko uspešnih učencev, poprečno med 
50 in 90 (v letu 2018 je bilo na sprejem povabljenih 64 učenk in učencev OŠ Šmarje pri Jelšah, od 
tega 8 predstavnikov za doseţke na športnem, kulturnem in turističnem področju, 3 učenci III. OŠ 
Rogaška Slatina in 4 učenke Glasbene šole Rogaška Slatina). Kriteriji za sprejem in nagraditev 
učencev so odličen uspeh oz. vidnejše uvrstitve na tekmovanjih na različnih področjih vzgojno 
izobraţevalnega procesa. 

 
 
19008 Varstvo vozačev 

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 2x, 
popoldan pa jih odvaţajo domov 3x. Minibus, ki vozi otroke iz bolj oddaljenih krajev, pa izvaja prevoze 
za otroke, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, kar je sicer zakonska obveza za brezplačni prevoz 
otrok. Poudariti je treba, da je organizacija šolskih prevozov v naši občini nadstandardna.  
Sredstva, ki so bila planirana na tej postavki, so bila namenjena za plačilo stroškov varstva vozačev 
na III. OŠ Rogaška Slatina, kjer je v šolskem letu 2018/19 v varstvu vsak dan kar 21 učencev iz naše 
občine (18 v šolskem letu 2017/18). Za varstvo vozačev smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 
2.368 €, kar je enako, kot smo planirali, in 1,3 % manj kot v letu 2017, ko smo v ta namen zagotovili 
2.400 €. Vsa sredstva je šola porabila za izplačilo dodatka zaposlenim za varstvo vozačev.  
 

19009 Tekmovanje učencev  
Šola Šmarje pri Jelšah se udeleţuje večine tekmovanj, ki jih razpiše Zavod za šolstvo, MIZŠ in večine 
tekmovanj, ki jih organizirajo druge inštitucije v okviru regije oziroma drţave. Na številnih tekmovanjih 
ţe tradicionalno dosegajo naši otroci vidne rezultate, ki jih ob koncu vsakega šolskega leta na osnovni 
šoli povzamejo in predstavijo v biltenu »Naše delo«. Iz sredstev, ki jih občina nameni za tekmovanja, 
je šola pokrivala kotizacije za tekmovanja, prevozne stroške in dnevnice za spremljevalce, ker je 
večina tekmovanj ob sobotah. Občina je lani za sofinanciranje teh stroškov šoli zagotovila 4.000 €, to 
je toliko, kot je bilo planirano, in toliko kot leto poprej. Razliko pa je šola zagotovila sredstev, ki jih 
dobijo za pokrivanje materialnih stroškov.  
V šolskem letu 2017/18 so učenke in učenci sodelovali na vseh drţavnih tekmovanjih, ki so bila 
razpisana, in osvojili številna bronasta priznanja, 258 srebrnih priznanj (171 na šolskih, 11 na 
področnih in 76 na drţavnih tekmovanjih) ter 29 zlatih priznanj. Te so učenci dosegli na naslednjih 
področjih: Matemček, Logična pošast, matematika, razvedrilna matematika, logika, fizika, kemija, 
kemijski poskusi, angleščina, slovenščina,  nemščina, astronomija, Vesela šola, znanje o sladkorni 
bolezni, biologija, geografija in računalniško razmišljanje. Šolska folklorna skupina je na regijskem 
tekmovanju priplesala srebrno priznanje, s srebrnim priznanjem na drţavni ravni je bila nagrajena tudi 
turistična naloga v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Na prireditvi Bistroumni 2018 v 
organizaciji DMFA Slovenije je Tilen Šket prejel 1. nagrado za 1. mesto na drţavnem tekmovanju iz 
znanja astronomije, Rok Hladin pa pohvalo za 4. mesto v drţavi na tekmovanju iz znanja fizike. Nik 
Deţelak je na tekmovanju Logična pošast dosegel 1. mesto v drţavi. 
Vidne uspehe so učenci ponovno dosegli tudi na športnem in glasbenem področju. 
 

1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje pri Jelšah  
Sredstva v višini 54.999 € (v letu 2017 v višini 50.000 €) je občina v letu 2018 nakazala Osnovni šoli 
Šmarje pri Jelšah kot investicijski transfer za nadomestilo stroškov amortizacije. Dodatnih 5.000 € 
(glede na sprejeti plan v višini 50.000 €) smo zagotovili med letom s prerazporeditvami. Osnovna šola 
je namreč skupaj z vrtcem izvajala investicijsko vzdrţevalna dela na OŠ Sveti Štefan in so se 
izvajanjem pojavili dodatni nepredvideni stroški. Osnovna šola je lani v nabavo osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja vloţila skupno 95.631 €. Poleg sredstev amortizacije s strani občine je vire 
zagotovil vrtec še iz prihodkov trţne dejavnosti (iz sredstev kuhinje 15.000 €), iz sredstev ministrstva 
za učila in učne pripomočke (7.200) in iz sredstev za uporabo telovadnic 799 €. Celotna obračunana 
amortizacija po amortizacijskih stopnjah je v letu 2018 je znašala 262.196 €, a ker amortizacije v 
takšni višini vrtec ne zmore pokriti, jo je pokril v breme sredstev v upravljanju v višini 166.566 €. 
Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bila izvršena preteţno v skladu s sprejetim 
planom investicijskih vlaganj, in sicer za: ureditev multimedijske učilnice, vzpostavitev brezţičnega 
omreţja na CŠ, nabavo računalniške opreme za CŠ in podruţnice, za zamenjavo talnih oblog in druga 
vlaganja na POŠ Sveti Štefan, za izdelavo pregradne stene in okna na POŠ Kristan Vrh… 
Podrobno poročilo o nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja je v letnem poročilu osnovne 
šole.  
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1901003 Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ 

V okviru te postavke planiramo izgradnjo manjših telovadnic pri podruţničnih šolah Sveti Štefan, 
Zibika in Mestinje. Ţelja je, da bi bile vse tri telovadnice čim bolj podobne po notranjem tlorisu, različna 
je samo umestitev v prostor. Izgradnjo telovadnice pri POŠ Sveti Štefan smo vodili pod proračunsko 
postavko 1901004.  
Iz sredstev postavke smo v letu 2018 naročili Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev 
projekt (IZP) z oceno investicije za izgradnjo manjše telovadnice pri POŠ Zibika. Strošek izdelave IZP 
je znašal 5.073 €. Osnovo za izgradnjo telovadnice predstavlja telovadnica pri POŠ Sveti Štefan, ki je 
bila predana v uporabo z začetkom šolskega leta 2018/19. Izgradnjo telovadnice pri POŠ Zibika smo 
uvrstili v NRP in proračun občine za leto 2019 in 2020 (pod proračunsko postavko 1901007).  
 

1901004 Izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan 

Predmet investicije je izgradnja telovadnice kot prizidek k POŠ Sveti Štefan tlorisne športne površine 
velikosti 240,20 m², dimenzije 12X20m ter skupne površine 400,64 m². Vrednost vseh del v letih 
2014-18 je skupaj znašala 566.097 €, od tega smo pridobili skupaj 186.036 € nepovratnih 
sredstev, kar predstavlja 32,86 % vrednosti investicije. Telovadnica (slovesna otvoritev je bila 1. 6. 
2018) omogoča izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Sveti Štefan in otrok, vključenih v vrtec 
tamkajšnjih dveh dislociranih oddelkov, tamkajšnjim prebivalcem ter društvom in klubom nudi 
prostorske moţnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bo 
mogoče organizirati tudi mnoţične športno-rekreativne in druge prireditve. 
Telovadnico je mogoče uporabljati predvsem za naslednje športne vsebine: 
- igra med dvema ognjema, za katero se uporablja odbojkarsko igrišče – šolski program; 
- odbojka (dimenzije igrišča 18x9); 
- košarka (pomanjšano igrišče z dodatnimi koši za mini košarko); 
- badminton; 
- nogomet (se uporabljajo črte košarkarskega igrišča). 
 
V letu 2016 smo se s projektom kot prvi v Sloveniji prijavili na javni poziv Eko sklada: Nepovratne 
finančne spodbude občinam za nove naloţbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
druţbenega pomena in pridobili pogodbo v višini 118.904 € za izgradnjo telovadnice. Projekt smo 
prijavili tudi na javni razpis Fundacije za šport in prejeli odločbo za sofinanciranje investicije v skupni 
višini 67.123 € (od tega smo 28.016 € prejeli v letu 2017, preostala sredstva v višini 39.116 € pa v letu 
2018. Na javnem naročilu za izvajalca gradbenih del, objavljenem v marcu 2017, so bile zavrnjene vse 
ponudbe, ker so ponudbene vrednosti presegale zagotovljena finančna sredstva v proračunu. Po 
zagotovitvi dodatnih sredstev s prerazporeditvami (v višini 68.300 €) smo na ponovljenem javnem 
naročilu v maju izbrali najugodnejšega ponudnika - podjetje REMONT, d.d., Celje, ki izgradil 
telovadnico v skupnem znesku 533.602,69 €. V nadaljevanju v tabeli prikazujemo porabo sredstev v 
letih 2014-18 in prihodke iz naslova Eko sklada in Fundacije za šport. 
  
Tabela: Finančna konstrukcija za projekt Izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan 

Vrsta  del  

Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost deleţ 

Leto 
2014 

Leto 
2015  

Leto 
2016  

Leto 
2017  

Leto 
2018  

SKUPAJ  v  % 

Projektna dokumentacija (DIIP, 
IDP, PGD, PZI) 

  13.328 3.945     17.273 3,05 

Gradbeno obrtniška dela        283.144 223.061 506.205 89,42 

Nakup opreme         27.398 27.398 4,84 

Strokovni nadzor pri gradnji       8.884 3.754 12.638 2,23 

Ostali stroški (geod. stor, 
geotehn. poročilo, PHPP, str. 
UE) 

1.233   496   854 2.583 0,46 

SKUPAJ  VSA DELA 1.233 13.328 4.441 292.028 255.066 566.097 100 

                

Viri financiranja:               

EKO sklad         118.904 118.904 21,00 

Fundacija za šport       28.016 39.116 67.132 11,86 

Lastna sredstva 1.233 13.328 4.441 264.013 97.046 380.061 67,14 

SKUPAJ VIRI 1.233 13.328 4.441 292.029 255.066 566.097 100 
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Višina telovadnice je v najniţjem delu (do nosilca) 6,13m in 7,00 m v najvišjem delu. Objekt je vkopan 
za pol etaţe (na koto -1,5 m) in je deloma enoetaţen, deloma pa dvoetaţen. Zaradi delne vkopanosti 
je objekt videti dejansko veliko manjši, kot je v resnici. V pritličnem delu so poleg dvoranskega dela še 
spremljajoči prostori (garderobe in sanitarije, shramba za opremo, tehnični prostor in kabinet), v 
nadstropju pa je šola pridobila večjo zbornico in še dodaten kabinet. Telovadnica ima dva vhoda: eden 
je po novem povezovalnem hodniku iz obstoječega objekta OŠ, drugi pa v pritličju na JZ objekta in 
omogoča dostop invalidom in je dostopen za urgentna in intervencijska vozila. Pred vhodom je tudi 
nadstrešek, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in zagotavlja tudi pokrito površino za potrebe avtobusnega 
postajališča. 
Telovadnica je skoraj nič energijski objekt: Streha je izolirana s 30 cm toplotne izolacije, zunanji zid 
(fasada) s toplotno izolacijo debeline 26 cm (vkopani del 24 cm) in izolacija tal s toplotno izolacijo 15 
cm. Vgrajeno je energetsko učinkovito stavbno pohištvo s trojno zasteklitvijo in v RAL načinu montaţe. 
Vgrajen je učinkovit in energetsko varčen sistem prezračevanja z rekuperacijo. Objekt telovadnice se 
ogreva v celoti s toplotno črpalke preko sistema talnega ogrevanja. Tudi priprava topla sanitarne vode 
poteka preko toplotne črpalke.   
Obstoječa greznica se je porušila in odstranila, objekt šole in nove telovadnice je povezan na novo 
biološko čistilno napravo za 12 PE. Zgradil se je ločen sistem komunalnih in padavinskih vod. 
 

1901010 Stroški amortizacije III OŠ Rogaška Slatina  
V skladu s sprejetim planom smo III. OŠ Rog. Slatina za nadomestilo stroškov amortizacije zagotovili 
sredstva v višini 3.979 €, kot je bilo planirano (v letu 2017 smo zagotovili 2.597 €). Sredstva šola 
porabi v skladu s finančnim načrtom za vlaganja v stavbo in opremo. Poraba je razvidna iz letnega 
poročila zavoda. 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje izvedbe obveznosti občine do glasbenih šol (materialni 
stroški, nadomestila stroškov delavcev,dodatni programi, gradnja in vzdrţevanje glasbenih šol). Cilj (in 
kazalnik) občine je zagotoviti čim boljše pogoje za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega 
izobraţevanja.                                  

      
190110 Materialni stroški Glasbena šola Rogaška Slatina  
19012 Nadomestilo stroškov delavcem Glasbene šole Rogaška Slatina 
19014 Stroški amortizacije Glasbene šole Rogaška Slatina 
Za materialne stroške, nadomestilo stroškov delavcem in stroške amortizacije Glasbene šole Rogaška 
Slatina šolo smo v letu 2018 prispevali skupno 17.873 €, kar je enako kot smo planirali in za 7,8 % več 
kot v letu 2017, ko je prispevek znašal 16.580 €. Višji prispevek je posledica zviševanja deleţa števila 
otrok iz Občine Šmarje pri Jelšah v zadnjih letih.   
Občina Šmarje je soustanoviteljica glasbene šole, ki ima sedeţ v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah 
pa je organizirana podruţnica te šole za potrebe učencev iz občine Šmarje pri Jelšah. V šolo je bilo v 
šolskem letu 2017/18 vključenih skupno 307 učencev iz 6 občin UE Šmarje, kar je za dva otroka 
manj kot v predhodnem šolskem letu, v šolskem letu 2018/2019 pa je vključenih skupno 310 učencev 
iz 6 občin UE Šmarje. Iz Občine Šmarje pri Jelšah je bilo v šolskem letu 2017/18 vključenih v 
programe šole 125 otrok (od tega je 9 učencev obiskovalo šolo v Rogaški Slatini), kar je 8 otrok več 
kot v predhodnem šolskem letu (v šolskem letu 2018/19 je vključenih 110 otrok, od tega 8 učencev 
obiskuje šolo v Rogaški Slatini).   
 
Tabela: ŠTEVILO OTROK V GLASBENI ŠOLI PO OBČINAH V ZADNJIH TREH ŠOLSKIH LETIH  

OBČINA  Število  
učencev 
2015/2016 

Število  
učencev 
2016/2017 

Število  
učencev 
2017/2018 

strukturni deleţ 
vključenosti 
(povp. zadnja 3 
šol. leta) 

BISTRICA OB SOTLI  15 15 19 5,26 

KOZJE  14 15 13 4,51 

PODČETRTEK  22 21 22 6,97 

ROGAŠKA SLATINA  127 121 103 37,66 

ROGATEC 20 20 25 6,97 

ŠMARJE PRI JELŠAH  118 117 125 38,63 

SKUPAJ  316 309 307 100 
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Občine smo zagotavljale v šolskem letu 2017/18 sredstva glasbeni šoli po deleţu glede na število 
vključenih otrok v zadnjih treh letih, kar v deleţu za Občino Šmarje pri Jelšah predstavljalo 38,63 % (v 
šolskem letu 2018/19 pa predstavlja 38,01 %) vseh otrok. Fiksni in splošni materialni stroški in stroški 
tekočega vzdrţevanja se delijo po deleţu za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju kot ustanove 
(po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih), za ostale prostore pa po deleţu 
otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini.  
Tako je Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2018 prispevala 2.784 € za materialne stroške oz. 13,4 % več 
kot v letu 2017, ko je prispevala 2.455 €.  
Za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, to je prehrano 
delavcev med delom, je naša občina v letu 2018 prispevala 5.776 € (po kriteriju povprečne vključitve 
otrok v zadnjih treh šolskih letih) oz. 11,0 % več kot v letu 2017, ko je prispevala 5.205 €. 
Za nadomestilo stroškov amortizacije, ki jih šola porabi za vlaganja v opremo in zgradbo za opravljanje 
svoje dejavnosti v skladu z vsakoletnim finančnim načrtom, je naša občina v letu 2018 prispevala 
9.312 € (po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih) oz. 4,4 % več kot v letu 
2017, ko je prispevala 8.920 €. 
  

190111 Materialni stroški v Glasbeni  šoli Ipavci Šentjur  
Glasbeno šolo Šentjur pri Celju je v šolskem letu 2017/18 obiskovalo 19 otrok iz naše občine, kar je 4 
manj kot v preteklem šolskem letu. V šolskem letu 2018/19 pa šolo obiskuje 20 otrok iz naše občine. 
Število vpisanih otrok se lahko med letom spreminja. Po pogodbi sofinanciramo šolnino 6 € na otroka 
mesečno, kar je letno 60 € (v času počitnic – julij, avgust ne plačujemo prispevka) na otroka. V letu 
2018 smo iz proračuna zagotovili 1.086 €, kar je 6,7 % manj kot smo planirali in 24,2 % manj kot v 
letu 2017, ko smo v ta namen zagotovili 1.434 €. Za primerjavo: za učenca, ki obiskuje Glasbeno šolo 
Rogaška Slatina, letno namenimo cca 150 €, kar je 2,5-krat več kot za GŠ Ipavci Šentjur.  
 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraţevanju 

Podprogram zajema sredstva za izobraţevanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško 
opismenjevanje in informatiko. Cilj in kazalnik občine je zagotavljanje ustreznih sredstev za 
sofinanciranje izobraţevanja delavcev Glasbene šole Rogaška Slatina v skladu z zakonodajo. 
 

19018 Strokovno izobraţevanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega izobraţevanja učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška 
Slatina. Naša občina je v letu 2018 prispevala deleţ za izobraţevanje učiteljev v znesku 1.303 € (po 
kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih) oz. 4,4 % več kot v letu 2017, ko je ta 
prispevek znašal 1.248 €. 
 

1905 Drugi izobraţevalni programi 

Sem spada izobraţevanje odraslih in druge oblike izobraţevanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v 
pripravo in izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe vseh skupin prebivalstva. 

19059001 Izobraţevanje odraslih 

Lokalne skupnosti so po zakonu dolţne financirati tudi osnovne šole za odrasle. Za občane iz občine 
Šmarje pri Jelšah izvaja izobraţevanje odraslih LU Rogaška Slatina, ki jo je ustanovilo 6 občin 
Kozjanskega in Obsotelja, med njimi tudi naša občina. Cilj in kazalnik občine je zagotoviti ustrezne 
pogoje za organizacijo in izvajanje tega programa za vse odrasle osebe, ki to izobraţevanje še 
potrebujejo.  
 

19022 Sofinanciranje delovanja LU Rogaška Slatina  
Občina je soustanoviteljica Ljudske univerze Rogaška Slatina, ki izvaja program osnovnega 
izobraţevanja odraslih. Sredstva so bila realizirana v okviru planiranih v višini 7.500 €, kar je toliko, kot 
smo planirali, in enako kot v letu 2017. Občina Šmarje pri Jelšah je poleg ostalih občin UE Šmarje pri 
Jelšah soustanoviteljica JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina.  
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 LU Rog. Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo 
sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraţevanja odraslih, ki ga sprejmejo 
ustanovitelji, investicije v zavodu in programske stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne 
stroške za obratovanje in investicijsko vzdrţevanje. Ta program je občina dolţna sofinancirati na 
podlagi ZOFVI. O porabi sredstev poroča zavod v letnem poročilu za preteklo leto, ki ga obravnava 
tudi svet zavoda, v katerem so tudi predstavniki ustanoviteljev. Vse občine ustanoviteljice so lani 
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zagotovile skupno 25.579 €, kar je enako kot leto prej. Sredstva občinskih proračunov predstavljajo le 
še 4,8 % vseh prihodkov zavoda. Po podatkih ljudske univerze so v šolskem letu 2017/18 uspešno 
zaključili osnovnošolsko izobraţevanje 3 udeleţenci, z zaključnim izpitom je izobraţevanje zaključilo 
23 udeleţencev in s poklicno maturo 23 udeleţencev izobraţevanja odraslih (iz celotnega območja, ki 
ga pokriva LU).  

 

1906 Pomoči šolajočim 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. Dolgoročni cilj je z realizacijo različnih 
ukrepov zmanjševati socialne razlike med učenci in zagotavljati zakonske obveznosti v zvezi s 
šolskimi prevozi. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu 
(subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev). 
Cilj in kazalniki občine so omogočiti učencem brezplačen prevoz v šolo v skladu z veljavno 
zakonodajo ter zagotoviti sredstva za regresiranje šole v naravi in prehrane z namenom zmanjševanja 
socialnih razlik med učenci. 

 
19026 Subvencioniranje šole v naravi v OŠ Šmarje pri Jelšah  
Za subvencioniranje šole v naravi smo lani OŠ Šmarje pri Jelšah zagotovili sredstva v višini 8.220 €, 
kar je 11,1 % manj kot smo planirali in 17,8 % manj kot v letu 2017, ko smo v ta namen zagotovili 
10.000 €. Šola je posredovala poročilo o izvedbi šole v naravi in porabi sredstev. Iz poročila 
povzemamo, da je šola je lani organizirala: 
- zimsko šolo v naravi, ki je potekala od 29. 1. do 2. 2. in od 5. 2. do 9. 2. 2018 – 5 dni, na Arehu na 
Pohorju. Te šole se je udeleţilo 94 (od tega trije delno) od skupno 102 učenca 6. razredov. Polna 
cena na otroka je znašala 224 €, starši so plačali 185 €, občina je na otroka prispevala v skladu z 
dogovorom 40,00 €. Skupni prihodki za zimsko šolo v naravi so znašali 22.249 €, od tega so starši 
prispevali 14.582 €, 1.592 € šolski sklad, 1.270 € eko sklad, rdeči kriţ 925 €, občina pa 3.880 €. 
Skupni stroški so znašali po podatkih šole 22.249 €. 
- poletno šolo v naravi so izvedli v času od 18. 6. do 22. 6. 2018 na Debelem rtiču. Šole se je 
udeleţilo 101 učenec od skupno 104 učencev 4. razredov. Polna cena (polni penzion, prevoz, 
spremljevalci, učitelji plavanja) je na otroka znašala za 4 dni 237,24 €, starši so prispevali 132 € na 
otroka, občina je prispevala v skladu z dogovorom 40,00 € na otroka, MIZŠ pa 67,60 € na otroka in 
sredstva za financiranje šole v naravi za socialno ogroţene otroke v višini 2.574 €. Občina je v 
skupnem znesku prispevala 4.040 €, MIZŠ 9.401,6 €, starši pa 10.713 €. Skupni prihodki za šolo v 
naravi so znašali 24.286 €, stroški za izvedbo šole pa so znašali po podatkih šole 24.155 €, pozitivna 
razlika je znašala 132 €. 
 
Osnovna šola je izvedla tudi 20-urni plavalni tečaj (prilagajanje na vodo) za otroke 3. razreda v 
Termah Olimia. Tečaja so je v preteklem letu udeleţilo 122 učencev centralne in podruţničnih šol. 
Občina Šmarje pri Jelšah je v skladu z dogovorom za izvedbo tečaja, ki ga delno financira MIZŠ, 
prispevala 8,5 € na otroka oz. 1.037 € v skupnem znesku. Sredstva je šola v celoti namenila za 
pokrivanje stroškov plavalnega tečaja. Sredstva so bila dejansko nakazana šoli v začetku leta 2019, 
ko je šola poslala zahtevek (realizacija je torej v letu 2018 znašala 0,00 €).    
 
300 € smo namenili tudi za sofinanciranje udeleţbe 3 učencev III. OŠ Rogaška Slatina (iz občine 
Šmarje pri Jelšah) na poletni šoli v naravi. 
 

19028 Regresiranje prevozov učencev  
Na postavki smo v letu 2018 porabili skupaj 283.446 €, kar znaša 97,7 % planiranih sredstev in za 1,7 
% več sredstev kot v letu 2017, ko je bilo za prevoze porabljenih 278.648 €.  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je sredstva za 
prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolţna zagotavljati 
občina. Občina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolţna zagotavljati prevoz za vse učence, ki so 
od šole oddaljeni več kot 4 km. 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. Vsi ostali otroci nimajo pravice 
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do brezplačnega prevoza. Za avtobusne prevoze otrok v šolo smo lani porabili skupaj 267.559 €, 
kar znaša 0,1 % manj kot v letu 2017, ko je bilo za te prevoze porabljenih 267.179 €. 
Prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je tudi lani izvajal Izletnik Celje oz. Nomago. Na 
podlagi  izvedenega javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvajane šolskih prevozov, ki je bil izveden 
junija 2018, je bil izbran Nomago Celje. Z izbranim prevoznikom je bila sklenjena pogodba o rednih 
prevozih šolskih otrok za šolska leta 2018/19, 20119/20 in 2020/21. 
Prevoznik je tudi lani izvajal prevoze s 4 avtobusi. Zjutraj vršijo dovoz učencev dvakrat, popoldan 
pa odvoz kar trikrat za vse relacije (razen ob petkih dvakrat). Dnevno so avtobusi opravili po 530 km 
in prevozili več kot 400 učencev. Dnevna cena tega prevoza znaša 1.220,93 € (1.257,06 € od 
1.9.2018 dalje). Na teh podlagah smo v letu 2018 prevozniku plačali račune za prevoze otrok v višini 
231.052 €.   
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji dne 9. 10. 2008 sprejel sklep, da se uvede 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. Prevoz otrok, ki bi hodili sicer v 
šolo po nevarnejših poteh in iz bolj oddaljenih naselij, vrši od šolskega leta 2015/16 dalje Izletnik Celje 
oz. Nomago (prej zasebni prevoznik Ivan Grobin, s.p.), ki je bil prav tako izbran na podlagi javnega 
razpisa za šolska leta 2018/19, 20119/20 in 2020/21. Z minibusom se je dnevno opravilo okoli 100 km 
in prevozilo okoli 80 učencev (vsi imajo od šole do doma manj kot 4 km). Dnevna cena tega prevoza 
znaša 192,72 € na dan (199,29 € od 1.9.2018 dalje). V letu 2018 je strošek teh prevozov znašal 
36.507 €. 
Zagotovili smo 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). Takih 
otrok je bilo v šolskem letu 2017/18 povprečno 13, v šolskem letu 2018/19 pa jih je 14. Od tega starši 
3 učence vozijo v III. OŠ Rogaška Slatina, 2 v Dobrno, 1 učenko v OŠ Frana Malgaja Šentjur, 8 pa v 
OŠ Glazija Celje (od tega se dva učenca vozita z vlakom, zato plačujemo mesečne vozovnice). V letu 
2018 smo za te prevoze zagotovili 13.057 €, oz. kar 40,7 % več kot v letu 2017, ko je bilo za te 
prevoze porabljenih 9.277 €. Staršem sredstva za nadomestilo stroškov prevoza mesečno 
nakazujemo na podlagi izdane odločbe za šolsko leto in na podlagi predloţenih potrdil šol o  udeleţbi 
pri pouku. 
V šolskem letu 2017/18 so se trije učenci vozili s šolski kombijem III. OŠ Rogaška Slatina, ki je vozil še 
druge učence iz Bistrice ob Sotli, Kozje in Podčetrtek. Za te prevoze smo se dogovorili, da 
sofinanciramo sorazmerni deleţ (izračunan na število otrok iz posameznih občin, ki se vozijo s 
kombijem) plače 0,25 hišnika, ki vozi kombi in deleţ 0,15 spremljevalca, ki spremlja otroke med 
prevozom. V letu 2018 smo za te prevoze zagotovili 2.830 €. kar znaša 29,1 % več kot v letu 2017, ko 
je bilo za te prevoze porabljenih 2.192 €. V skladu z dogovorom s prevoznikom Nomago minibus od 
začetka šolskega leta 18/19 v okviru iste cene za minibus opravi zjutraj še prevoz sedmih otrok v III. 
OŠ Rogaška Slatina.   
 
Sicer pa je treba poudariti, da je organizacija prevozov v naši občini nadstandardna. Z avtobusi se vozi 
veliko otrok, ki po zakonu te pravice nimajo (bivališče nad 4 km), avtobusi pa dovaţajo otroke zjutraj 2-
krat in odvaţajo 3-krat. Zaradi tega je bilo ukinjeno financiranje varstva vozačev od 1. 9. 2013.  
 

19029 Subvencioniranje šolske prehrane  
OŠ Šmarje pri Jelšah smo v letu 2018 nakazali sredstva v višini 35.240 € (za 5,2 % več kot v letu 
2017, ko smo nakazali 33.503 €) za pokritje plač 2 kuharic z namenom, da zagotovimo otrokom OŠ 
cenejše obroke tople malice in kosila. Stroški dela so zajemali bruto plačo, prispevke na plačo, regres 
za prehrano, prevozne stroške, premijo za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje ter stroške 
regresa za letni dopust. V vseh kuhinjah na šoli je zaposlenih skupno 11,65 delavca (kuharice in 
gospodinjci), od tega jih 6,50 sistemizira MIZŠ, 2 občina, 3,15 pa zagotavlja OŠ iz lastnih prihodkov 
kuhinje. Ministrstvo namreč sistemizira delo kuharja le za pripravo namazov. V centralni kuhinji in na 
podruţnicah pripravljajo zajtrke, malice in kosila za učence in zaposlene, velikokrat pa kuhajo tudi za 
različne prireditve v kraju. Tudi na vseh podruţničnih šolah otrokom zagotavljamo moţnost kosila, kar 
uspešno rešujemo tudi s pomočjo sodelovanja z vrtcem. Vsi učenci imajo moţnost tople prehrane 
(otroci za zakonsko določeno ceno malice v osnovni šoli, ki znaša 0,80 €, prejmejo toplo malico) in 
moţnost treh obrokov po zelo dostopnih cenah zaradi subvencij drţave in občine. Ker občina 
zagotavlja dodatna sredstva, so lahko cene obrokov, predvsem kosil niţje, saj v ceno ni treba 
vračunati stroškov dveh kuharic, ki se financirata iz sredstev občine. Sredstva za regresiranje šolske 
prehrane zagotavlja tudi Ministrstvo za šolstvo. V ta namen je v letu 2018 zagotovilo 218.177 €, kar je 
kar 1,19 % več kot v  letu  2017, ko so zagotovili 215.612 €. 
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Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. 
Od 1. februarja 2017 dalje so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila 
upravičeni učenci iz druţin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. 
Do subvencije oziroma brezplačne malice oz. kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v 
rejniško druţino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško druţino.  
 
Tabela: Šolska prehrana o podatkih za mesec december 2018 (podatki se med letom spreminjajo): 

Št. vseh otr. Obrok  Št. otrok % Subvencija  Št. otrok v % 

991 MALICA 988 99,70 100% 686 69,40 

991 KOSILO 863 87,10 100% 324 37,50 

991 ZAJTRK 124 12,50       

 
Navajamo še cene prehrane na šoli, ki so v veljavi od 1. 9. 2014: cena zajtrka 0,40 € za obrok, cena 
malice 0,80 €, cena kosila na niţji stopnji 1,75 € na višji stopnji pa 1,90 € za obrok ter kosilo na blok 
2,2 €. Podrobno poročilo o organizaciji in izvedbi šolske prehrane ter cenah je v Letnem delovnem 
načrtu in publikaciji šole. 
 
III. OŠ Rogaška Slatina smo lani nakazali 447 € (oz. 43,7% več kot predhodno leto, ko smo nakazali 
311 €) za sofinanciranje kuharice za razdeljevanje obrokov na tamkajšnji šoli.  
 

19069004 Študijske pomoči 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah. V okviru podprograma 
se sofinancira delovanje JZ Regijsko študijsko središče Celje. Cilj in kazalnik  je doseči čim višje 
število diplomantov na visokošolskih zavodih v okviru RŠS Celje. 

 
19034 Sofinanciranje delovanja JZ Regijsko študijsko središče Celje  
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 je zavodu pridruţilo še 6 območnih obrtno-podjetniških 
zbornic, izstopilo pa je nekaj občin, tako je ob koncu leta 2018 ostalo 24 občin ustanoviteljic. Med 
ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina. S tem ko smo pristopili k soustanoviteljstvu, smo prevzeli 
tudi obveznost sofinanciranja delovanja zavoda. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RSŠ nam vsako leto posredujejo delovni in finančni načrt. 
Lani smo za delovanje RŠS na podlagi pogodbe o financiranju prispevali 3.244 €, kar je toliko, kot 
smo planirali, in enako kot v letu 2017. Obveznost občin je izračunana glede na število prebivalcev 
občine. Deleţ naše občine je znašal 2,3 % vseh sredstev od občin, ki so znašali v skupnem znesku 
140.494 €. Iz  letnega poročila zavoda za leto 2018 je razvidno, da so ustvarili skupno 151.494 € 
prihodkov in 148.543 € odhodkov. Preseţek prihodkov nad odhodki znaša 2.951 €. Realizirani 
prihodki in odhodki javnega zavoda kakor tudi poročilo o delu so razvidni iz letnega poročila, ki ga je 
zavod v roku posredoval vsem ustanoviteljicam. 
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 pričeli z izvajanjem tudi magistrskega študijskega 
programa 2. stopnje - Paliativna oskrba na Visoki zdravstveni šoli.  
Na visokošolskih zavodih, ki delujejo v okviru RŠS, je bilo v študijskem letu 2017/18 skupaj vpisano 
355 študentov (na Visoko šolo za varstvo okolja v Velenju 119, Visoko zdravstveno šolo v Celju 202 in 
na Visoko šolo za proizvodno inţenirstvo v Celju 34 študentov), v študijskem letu 2018/19 pa skupaj 
vpisano 338 študentov (na Visoko šolo za varstvo okolja v Velenju 105, Visoko zdravstveno šolo v 
Celju 202 in na Visoko šolo za proizvodno inţenirstvo v Celju 39 študentov). 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki 
so namenjeni varstvu druţin, materialno ogroţenim, starim in invalidnim osebam. Osnovni cilj občine 
je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo socialno varnost občanov. 
Občina si prizadeva, da z zagotavljanjem različnih pomoči oz. subvencij (kazalniki doseganja ciljev) v 
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okviru zakonskih moţnosti in moţnosti proračuna omogoča čim kvalitetnejše ţivljenje v domačem 
okolju.  
 
Tabela: PRIKAZ REALIZIRANIH SREDSTEV ZA SOCIALNO VARSTVO PO LETIH   

                                                                                                                                                    v € 
PROGRAM Realizac. 

2010  
Realizac. 

2017 
Velj. plan 

 2018 
Realizac. 

2018 
Index 

real./18 
plan 18 

Index 
real. 
18/17 

Index 
real. 
18/10 

        

SKUPAJ PROGRAMI 401.530 669.258 716.599 660.273 92,1 98,7 164,4 

Pomoč staršem ob rojstvu otrok  23.000 16.800 22.000 16.600 75,5 98,8 72,2 

Financiranje druţinskega pomočnika  56.495 73.951 95.000 94.319 99,3 127,5 167,0 

Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje 37.910 116.842 114.539 104.009 90,8 89,0 274,4 

Bivanje občanov v posebnih socialnih zavodih  105.467 115.404 108.403 90.816 83,8 78,7 86,1 

Bivanje občanov v splošnih socialnih zavodih  72.247 193.651 205.000 186.894 91,2 96,5 258,7 

Skupaj socialni zavodi 215.624 425.897 427.942 381.719 89,2 89,6 177,0 

Pomoč na domu  82.523 122.765 138.597 138.597 100,0 112,9 167,9 

Pogrebni stroški  3.387 5.645 5.700 2.678 47,0 47,4 79,1 

Sofinanciranje laične pomoči druţinam 0 0 2.160 2.160 100,0   

Delovanje humanitarnih društev  10.000 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 100,0 

Delovanje Območnega zdruţenja RK 10.500 14.200 14.200 14.200 100,0 100,0 135,2 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 0 1.000 0 0,0   

 

Za programe v okviru sistema socialnega varstva smo v letu 2018 iz občinskega proračuna zagotovili 
660.273 €, kar je za 7,9 % manj, kot smo načrtovali (veljavni plan) in ponovno za 1,3 % manj kot v letu 
2017, ko smo za področje socialnega varstva porabili 669.259 €. V primerjavi z letom 2010 se je 
obseg sredstev na področju socialnega varstva povišal kar za 64,4 %. Odhodki za področje 
socialnega varstva so se v tem obdobju povišali za 258.743 €, obseg primerne porabe (kjer se 
zagotavljajo sredstva za obvezne programe vseh programov občine), pa se je v enakem obdobju 
povečal le za 296.865 €. Za področje socialnega varstva smo lani zagotovili iz občinskega proračuna 
ţe 9,9 %, v letu 2010 pa le 6,3 % finančnih sredstev v obsegu primerne porabe občine. Ta deleţ se iz 
leta v leto povečuje. V primerjavi z letom 2010 so se najbolj povišali izdatki za doplačevanje oskrbnin v 
zavodih za usposabljanje (indeks 274,4), pa tudi v splošnih socialnih zavodih (indeks 258,7).  Število 
oseb, ki jim doplačujemo oskrbo v vseh zavodih in VDC se je v primerjavi z letom 2010 povišalo iz 42 
na 57 oseb, to je za 35,7 %. Sredstva, ki jih namenjamo področju socialnega varstva, so v glavnem 
namenjena za izvajanje programov za starejše in invalidne osebe, ki so po predpisih upravičene do 
programov socialnega varstva. Financiranje varstva starejših občanov je ena izmed temeljnih 
obveznosti občine. Po zadnjih statističnih podatkih (konec leta 2018), je bilo v naši občini 1.934 oseb 
starejših od 64 let (2,29 % več kot leto prej, ko jih je bilo 1.879), in predstavljajo 18,82 % vseh 
prebivalcev občine (v letu 2017 jih je bilo 18,27 %), ki jih je bilo 10.272. V RS je bilo 19,67 % oseb, 
starejših od 64 let (konec leta 2018). Za primerjavo je leta 2005 v strukturi vseh prebivalcev takrat 
znašal deleţ starejših v naši občini 14,5 %, v drţavi pa 15,45 %. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara, 
da se podaljšuje ţivljenjska doba prebivalcev, posledično pa tudi število prebivalcev, starejših od 64 
let. Nujna posledica tega dejstva je, da se povečujejo potrebe po organizaciji in financiranju različnih 
programov na področju socialnega varstva in pomoči starejšim. Socialne programe skušamo 
financirati čim bolj racionalno, pri tem pa je treba seveda občanom zagotoviti zakonsko določen obseg 
socialnih pravic. Center za socialno delo izstavlja odločbe, ki so podlaga za sofinanciranje pravic 
občanov, hkrati pa tudi usmerja, koordinira in izvaja različne socialne programe.  

 

2002 Varstvo otrok in druţine 

Program vključuje sredstva za pomoč druţini na lokalnem nivoju. 

2029001 Drugi programi v pomoč druţini 

Podprogram zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok. Cilj občine je spodbujanje rodnosti 
na področju druţinske politike v obliki denarne pomoči ob rojstvu otroka. Kazalnik uspešnosti izvajanja 
te politike je število dodeljenih pomoči oz. število novorojenih otrok. 

 
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok  
V letu 2018 smo za pomoč staršem ob rojstvu otrok izplačali 16.600 €. Pomoč je bila izplačana na 
podlagi izdanih odločb le 83 upravičencem, kar je za enega novorojenca manj kot v letu 2017, ko 
smo pomoč izplačali 84 upravičencem (16.800 €). V letu 2018 smo dejansko izdali 84 odločb za 
novorojence (od tega smo izdali eno odločbo za dvojčici in eno odločbo zavrnili). Znesek izplačanih 
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pomoči in število odločb se v določenem letu ne ujemata, ker se sredstva za novorojence nakazujejo v 
30. dneh od dokončnosti odločb. Znesek pomoči na posameznega novorojenca je od začetka leta 
2007 enak in znaša 200,00 € za posameznega novorojenca. Pomoč staršem ob rojstvu otroka je 
pravica, ki jo določa Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči, ki ga je leta 2003 sprejel 
občinski svet. Pomoč izplačujemo od leta 2004 vsem upravičencem, ki oddajo vlogo za dodelitev 
denarne pomoči. Od leta 2004 smo pomoč izplačali skupno 1.528 upravičencem, po letih: leta 2004 
izplačano 72 upravičencem; leta 2005 izplačano 91 upravičencem; leta 2006 izplačano 85 
upravičencem, leta 2007 izplačano 110 upravičencem, leta 2008 izplačano 112 upravičencem, leta 
2009 izplačano 116 upravičencem, leta 2010 izplačano 115 upravičencem, leta 2011 izplačano 119 
upravičencem, leta 2012 izplačano 117 upravičencem, leta 2013 izplačano 115 upravičencem, leta 
2014 izplačano 115 upravičencem, leta 2015 izplačano 95 upravičencem, leta 2016 izplačano 93 
upravičencem, leta 2017 izplačano 84 in leta 2018 izplačano samo še 83 upravičencem. V 
nadaljevanju prikazujemo gibanje števila izplačanih pomoči za novorojence od leta 2004. 
 

 
 
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč 
druţini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroţenim in drugim ranljivim 
skupinam. Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kakovosti ţivljenja starejših ljudi in invalidov, 
zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva ter razvoj drugih oblik pomoči. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

Podprogram zajema sredstva za financiranje druţinskega pomočnika za invalidne osebe. Cilj občine je 
zagotavljanje sredstev za druţinskega pomočnika ter na ta način prispevati k skrbi za invalidne 
občane, ki potrebujejo oskrbo in pomoč na domu. Tako lahko omogočamo invalidnim osebam, da 
ostanejo v domačem okolju in jim s tem dvigujemo kakovost ţivljenja. Kazalec: število druţinskih 
pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe. 
 

20007 Financiranje druţinskega pomočnika  
Pravica do druţinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, ki je bila uvedena s 1. 8. 2004 na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Pravica do druţinskega 
pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s teţko motnjo v duševnem razvoju in teţko 
gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih 
potrebah in imajo status invalida. Institut druţinskega pomočnika je pravica upravičenca, da lahko v 
primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega 
institucionalnega varstva izbere druţinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. 
Druţinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba oziroma eden 
od druţinskih članov invalidne osebe. To je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo 
po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in se je z namenom, da bi 
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postala druţinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela, ali oseba, 
ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.  
Odločbe o uvedbi te pravice izdaja na podlagi Zakona o socialnem varstvu 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. 
Druţinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki je znašal lani 734,15 € 
bruto. Po odbitku prispevkov višini 21,70 % in plačilu dohodnine prejme druţinski pomočnik mesečno 
neto znesek 562,57 €. Druţinski pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za 
izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina. Letni strošek 
na druţinskega pomočnika je v letu 2018 znašal 10.250,76 €.   
Od začetka leta 2007 se pravica do druţinskega pomočnika dodatno financira s sredstvi invalidne 
osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Plačilna 
sposobnost invalidne osebe in prispevek zavezanca se določita v skladu s predpisom 100. čl. ZSV na 
način, ki velja za določitev prispevka upravičenca in prispevka zavezanca k plačilu oz. doplačilu 
storitve pomoči na domu in domsko oskrbo. Če ima upravičenec nepremičnine, mu občina zagotavlja 
pravico do druţinskega pomočnika samo pod pogojem, da podpiše izjavo, da dovoli zaznambo 
pravice odsvojitve premoţenja v korist občine. Za občino pa je pomembna tudi določba 44. člena 
Zakona o financiranju občin, po katerem drţava občinam, katerih stroški za druţinskega pomočnika v 
tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, po preteku proračunskega leta zagotovi  
dodatna sredstva v višini razlike nad tem obsegom na podlagi zahtevka.  

 
Tabela: PREGLED ŠTEVILA IN IZPLAČIL NADOMESTIL DRUŢINSKIM POMOČNIKOV ZA 
              LETA OD 2015 DO 2018 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH 
                                                                                                                         v €     

Mesec št. 
DP 

2015 

št. 
DP 

2016 

št. 
DP 

2017 

št. 
DP 

2018 

Izpl. 2015  
v € 

Izpl. 2016  
v € 

Izpl. 2017 
v € 

Izpl. 2018 
v € 

Index 
18/17 

December  7 7 7 8 5.942,44 5.946,29 5.949,79 6.822,64 115 

Januar  7 7 7 8 5.942,44 5.946,29 5.949,79 6.822,64 115 

Februar  7 7 7 8 5.946,29 5.949,79 5.956,16 6.833,84 115 

Marec  7 7 7 8 5.946,29 5.949,79 5.956,16 6.833,84 115 

April 7 7 8 8 5.946,29 5.949,79 6.659,68 6.833,84 103 

Maj  7 7 7 10 5.946,29 5.949,79 5.956,16 7.539,51 127 

Junij  7 7 7 10 5.946,29 5.949,79 5.956,16 8.542,30 143 

Julij  7 7 7 10 5.946,29 5.949,79 5.956,16 8.542,30 143 

Avgust 7 7 7 10 5.946,29 5.949,79 5.956,16 8.542,30 143 

September  7 7 8 10 5.946,29 5.949,79 6.041,00 8.542,30 141 

Oktober  7 7 8 11 5.946,29 5.625,98 6.807,04 8.950,85 131 

November  7 7 8 12 5.946,29 6.629,73 6.807,04 9.513,02 140 

SKUPAJ      71.347,78 71.746,61 73.951,30 94.319,38 128 

Povpr./mes  7 7 7,3 9,4 5.945,65 5.978,88 6.162,61 7.859,95 128 

 

Iz gornje tabele je razvidno gibanje števila druţinskim pomočnikov od leta 2015. Še v začetku leta 
2007 smo imeli kar 21 druţinskih pomočnikov, nato pa sej je po spremembi Zakona o socialnem 
varstvu število zmanjšalo na 8 v letu 2008 in 6 druţinskih pomočnikov v letu 2009, v letu 2010 jih je 
bilo poprečno 7,17, leta 2011 in 2012 je bilo podobno – cca. 6,5, leta 2013 se je število ponovno 
nekoliko povišalo na poprečno 7,33, v letih 2014, 2015 in 2016 pa smo celo leto financirali 7 
druţinskih pomočnikov. V letu 2017 se je število ponovno nekoliko povečalo, in sicer na 7,3, v letu 
2018 pa je še bolj naraslo, in sicer na 9,4.  
 
Za leto 2018 bomo Ministrstvu za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti izstavili zahtevek 
na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin za dodatna sredstva za financiranje pravic 
druţinskega pomočnika v višini 49.254 €, to je razlika med porabljenimi sredstvi nad 0,35 % primerne 
porabe, zmanjšani za sredstva, ki smo jih pridobili od ZPIZ ter upravičencev in njihovih zavezancev v 
višini 21.710 € (94.319,38 - 23.355,42 - 21.710,08 € = 49.253,88 €). Prispevek občine k plačilu 
druţinskim pomočnikom bo tako dejansko za leto 2018 znašal 23.355,42 € oz. 0,35 % primerne 
porabe, saj bomo od drţave v letu 2019 dobili povrnjenih 49.253,88 €, zavezanci ter ZPIZ pa so 
plačali 21.710,08 €. 
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20049003 Socialno varstvo starih 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih 
socialno varstvenih zavodih ter sofinanciranje socialno varstvene storitve pomoč druţini na dom. Cilj 
občine je, da na področju socialnega varstva starejših v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim 
večjo socialno varnost občanov. Z zagotavljanjem pomoči na domu za starejše, se omogoča čim 
daljše in kvalitetnejše ţivljenje v domačem okolju, v kolikor to ni mogoče pa omogočati namestitve teh 
oseb v različne zavode. Kazalci: število občanov, ki jim sofinanciramo oskrbnine v domovih ter število 
občanov, ki jim v celo ali delno financiramo storitev pomoč na domu.                                        
 

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje 
20008 Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih 

20009 Bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih  
Največji deleţ sredstev, ki smo jih lani namenili za socialno varstvo, je bil porabljen za doplačilo v 
domovih za starejše in bolne ter invalide. V skupno 15 različnih socialnih zavodih oz. zavodih za 
usposabljanje plačujemo delno ali v celoti oskrbnine za skupno 57 uporabnikov, kar je kar 35,7 % več 
kot v letu 2010, ko je bilo nameščenih z našim doplačilom ali plačilom 42 občanov. Za doplačilo ali 
plačilo oskrbnin je bilo v letu 2018 iz proračuna na podlagi računov nakazanih 381.719 €, kar je 10,8 
% manj, kot smo planirali, in 10,3 % manj kot leta 2017, ko smo porabili 425.897 € in za kar 77,0 % 
več kot v letu 2010, ko smo v ta namen porabili 215.626 €. V letu 2018 smo za doplačila porabili kar 
za 166.093 € več kot v letu 2010. V nadaljevanju podajamo podrobnejši pregled in analizo plačil po 
domovih za leto 2018 v primerjavi s številom oskrbovancev v letih 2016 in 2017 (stanje ob koncu 
posameznega leta).  
 
Tabela: PREGLED ŠTEVILA OBČANOV, ZA KATERE DOPLAČUJE OSKRBO V DOMOVIH 
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH IZ PRORAČUNA ZA LETO 2018 v primerjavi z leti 2017 in 2016 
NAZIV DOMA Št. oskrb 

doplač. 
občine  
2016 

Št. oskrb 
doplač. 
občine  
2017 

Št. oskrb 
doplač. 
občine  
2018 

Višina 
oskrbnine 
cela  
v € 

Plačajo 
oskrbo-  
vanci  
v € 

Plača 
občina 
v € 

SPLOŠNI SOCIALNI ZAVODI             

1.   Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah 22 23 22 201.261 101.054 100.207 

2.   Dom starejših Šentjur         3 3 3 31.759 15.053 16.706 

3.   Dom starejših občanov Metlika 1 1 1 9.588 2.599 6.989 

4.   Dom Lipa d.o.o., Štore 3 2 2 21.421 10.621 10.800 

5.   DEOS, Topolšica 2 2 2 24.592 5.136 19.456 

6.   Dom pod gorco, Maribor 0 0 0 0 0 0 

7.   Dom Joţeta Potrča Poljčane 1 0 0 0 0 0 

8.   Comett domovi-Pegazov dom 1 3 3 33.410 10.069 23.341 

9.   Dom ob Savinji, Celje 1 0 0 346 179 167 

10. Dom upokojencev Prebold 0 0 0 0 0 0 

11. Dom F.Salamona,Trbovlje 0 0 0 1.663 450 1.213 

12. Dom Sv. Joţef, Celje 1 1 1 11.598 3.583 8.015 

Skupaj splošni zavodi v letu 2018     34 335.638 148.744 186.894 

Skupaj splošni zavodi v letu 2017   35   344.474 150.823 193.651 

Skupaj splošni zavodi v letu 2016 39     357.921 171.613 186.308 

Index 2018/2017       97 99 97 

Index 2017/2016       96 88 104 

POSEBNI SOCIALNI ZAVODI              

1.  Dom upokojencev in oskrb. Sevnica 2 2 2 21.938 7.373 14.565 

2.  Socialno varstveni zavod Hrastovec 4 3 3 40.266 22.887 17.379 

3.  Dom Lukavci Ljutomer 1 1 1 2.153 366 1.787 

4.  Dom Nine Pokorn Grmovje Ţalec 9 9 9 94.594 37.509 57.085 

5.  Društvo za pomoč in . Ţelva, Ţalec 0 1 0 0 0 0 

6.  Zavod Karitas, Sl. Konjice 0 0   0 0 0 

Skupaj posebni zavodi v letu 2018     15 158.951 68.135 90.816 

Skupaj posebni zavodi v letu 2017   16   170.185 54.781 115.404 

Skupaj posebni zavodi v letu 2016 16     190.942 63.147 127.795 

Index 2018/2017       93 124 79 

Index 2017/2016       89 87 90 

ZAVODI ZA USPOSABLJANJE              

5.  Društvo za pomoč in . Ţelva, Ţalec 0 1 0 761 0 761 

1.  Center za varstvo in delo Golovec 1 0 0 0 0 0 
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2.  Center za usp.,delo in var.  Dobrna             1 2 2 26.074 14.429 11.645 

3. Varstveno delovni center Nova Gorica 1 2 1 37.414 8.399 29.015 

4. Varstveno delovni center Šentjur 4 4 4 64.957 12.081 52.876 

5. Zavod za usp.,delo in var. Dornava 1 1 1 18.583 8.871 9.712 

Skupaj v zavodih in VDC v letu 2018     8 147.789 43.780 104.009 

Skupaj v zavodih in VDC v letu 2017   9   148.277 31.435 116.842 

Skupaj v zavodih in VDC v letu 2016 8     134.980 28.220 106.760 

Index 2018/2017       100 139 89 

Index 2017/2016       110 111 109 

SKUPAJ VSI ZAVODI IN VDC - 2018     57 642.378 260.659 381.719 

SKUPAJ VSI ZAVODI IN VDC - 2017   60   662.936 237.039 425.897 

SKUPAJ VSI ZAVODI IN VDC - 2016 63     683.843 262.980 420.863 

indeks 2018/2017       97 110 90 

indeks 2017/2016       97 90 101 

Struktura v letu 2018 v %       100 41 59 

Struktura v letu 2017 v %       100 36 64 

Struktura v letu 2016 v %       100 38 62 

Popr na 1  oskrb. 2018 mes.-spl. zavodi       823 365 458 

Popr na 1  oskrb. 2017 mes.-spl. zavodi       820 359 461 

Popr. na 1 oskrb. 2016- mes.- spl. zavodi       765 367 398 

Index 2018/2017       100 102 99 

Popr. na oskrb. 2018-mes. (pos. zavodi)       883 379 505 

Popr. na oskrb. 2017-mes. (pos. zavodi)       886 285 601 

Popr. na  oskrb. 2016-mes. (pos. zavodi)       994 329 666 

Index 2018/2017       100 133 84 

Popr na 1  oskrb. 2018 mes.-zavodi,VDC       1.539 456 1.083 

Popr na 1  oskrb. 2017 mes.-zavodi,VDC       1.373 291 1.082 

Popr na 1  oskrb. 2016 mes.-zavodi,VDC       1.406 294 1.112 

Index 2018/2017       112 157 100 

Popr. na oskrb 2018-mes. skupno       939 381 558 

Popr. na oskrb 2017-mes. skupno       921 329 592 

Popr. na  oskrb. 2016 – mes. skupno       905 348 557 

 
Iz gornje tabele je razvidno, da se je število oskrbovancev (stanje ob koncu leta) zmanjševalo od 
skupno 63 oskrbovancev v letu 2016, na 60 v letu 2017 in na 57 ob koncu leta 2018. Število oseb, ki 
jim doplačujemo ali v celoti plačujemo oskrbnine, se je v zadnjih treh letih zniţalo tako v socialnih 
zavodih (splošni, posebni) kot v zavodih za usposabljanje. V posebnih zavodih se je v povprečju tudi 
najbolj zniţal znesek sofinanciranja občine v zadnjem letu, in sicer za 21 %. V zavodih za 
usposabljanje so najvišji povprečni mesečni prispevki občine na enega oskrbovanca, in sicer 1.083 € 
mesečno. Iz zgornje razpredelnice (struktura v letu 2018 v %) je razvidno tudi, da je v letu 2018 
povprečni deleţ sofinanciranja oskrbnin s strani občine v vseh zavodih skupaj znašal 59 %. 
Medtem ko se je število oskrbovancev v vseh zavodih v zadnjih letih nekako ustalilo, se je višina 
povprečnega mesečnega prispevka občine k ceni na oskrbovanca v zadnjih treh letih najprej zvišala 
(od 557 € na 592 €) in nato spet zniţala na 558 €, predvsem iz razloga poračunov oskrbovancev, saj 
so nekateri prejeli večja sredstva – poračun za nazaj, ki pa so se seveda upoštevala pri sofinanciranju 
storitve. V bodoče pričakujemo povišanje potrebnih sredstev iz občinskega proračuna, saj se zaradi 
zviševanja plač zvišujejo tudi cene oskrbnin v zavodih.  
 

200011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu  
Pravica do socialnovarstvene storitve pomoč na domu se je v letu 2018 izvajala ponovno v večjem 
obsegu kot leto prej. Lani smo za pomoč na domu namenili sredstva v višini 138.597 € (od tega 
123.383 € za subvencioniranje oz. sofinanciranje cene storitve CSD Šmarje pri Jelšah, 7.200 € za 
kritje stroškov kilometrine, za poračun storitev 7.547 € ter 467 € za izvajanje storitve pomoči na domu 
za našo občanko, ki ji je bila nudena ta storitev v občini Ljubljana), kar je za 6,6 % več, kot smo 
planirali, in kar 12,9 % več kot v letu 2017, ko smo za to dejavnost namenili 122.765 €. Zaradi premalo 
planiranih sredstev smo morali med letom s prerazporeditvami zagotoviti dodatnih 8.597 € (glede na 
sprejeti plan). Občina je v letu 2018 prispevala za izvajanje storitve pomoč na domu v povprečju 
226,4 € na enega uporabnika mesečno, kar je več kot polovica manj (50,6 % manj) kot 
plačujemo v povprečju na enega oskrbovanca, ki so nameščeni v domu starejših oz. splošnem 
socialnem zavodu (458 € mesečno).    
 



 

 

105 

Program »Pomoč na domu« je socialno varstvena storitev, ki omogoča starejšim in bolnim občanom, 
da ostanejo čim dlje v domačem okolju. Izvajalec pomoči na domu je Center za socialno delo Šmarje 
pri Jelšah (v nadaljevanju: CSD). Občina je dolţna organizirati pomoč na domu za svoje občane in jo 
tudi delno sofinancirati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. V preglednici, ki je v nadaljevanju, 
prikazujemo število opravljenih ur pomoči na domu in način plačila storitve po mesecih v letu 2018 v 
primerjavi z letom 2017. Podatke smo povzeli iz zahtevkov-računov, ki nam jih posreduje CSD in so 
bili poravnani od 1. januarja do 31. decembra 2018.  
 
Tabela: PREGLED ŠTEVILA UPORABNIKOV IN PLAČIL ZA POMOČ NA DOMU 2018 

                                                                                                                                                      v € 

Kilometrina 600,00 € x 12 mesecev = 7.200 € 
Poračun od januar – september = 7.547,36 € 
Zavod. oskrb. Ljubljana = 466,57 € (do februar 2018) 
 
Na podlagi poročila Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah se je pomoč na domu v letu 2018 
izvajala za povprečno 46 uporabnikov, kar je povprečno za šest oseb več kot v letu 2017, ko je bilo 
v povprečju 40 uporabnikov. Pomoč se je v celem letu 2018 nudila 67 različnim uporabnikom (v letu 
2017 pa 61), od tega 23 uporabnikom na novo (v letu 2017 pa 26) in od tega je bilo 29 moških in 38 
ţensk. Najmočnejša je starostna skupina je nad 80 let (26 uporabnikov), naslednja številčna skupina 
so uporabniki med 71 in 80 let (23 uporabnikov), medtem ko je bilo v starosti od 61 do 70 let 10 
uporabnikov, v starosti do 50 let so bili 4 uporabniki (kronično bolni in invalidi), kamor sodita tudi dva 
uporabnika v starosti med 51 in 60 let, najmanj uporabnikov (4 uporabniki) pa je bilo v starostni skupini 
od 91 do 100 let. Glede na višjo starost uporabnikov se spreminjajo tudi potrebe po nudenju storitve, 
in sicer se nudi največ pomoči pri osnovnih ţivljenjskih potrebah (pomoč pri osnovni higieni, pri 
gibanju, pri prehranjevanju), najmanj pa druţabništvo.  
Storitev je izvajalo 6 izvajalk zaposlenih za nedoločen čas, še dve izvajalki pa sta delali na osnovi 
pogodbe za določen za nadomeščanje v času dopustov in bolniške odsotnosti. Na enega uporabnika 
je povprečno mesečno odpadlo 16,37 ure, oz. 8,8 % manj kot v letu 2017, ko se je nudila pomoč 
povprečno 17,95 ure.  
 
Tabela: PREGLED PODATKOV IZVAJANJA STORITVE POMOČ NA DOMU 2018  
             (po podatkih izvajalca storitve CSD Šmarje pri Jelšah)                                                                          
 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Index 

18/17 

Število vseh prebivalcev v občini Šmarje/J.  10.078 10.271 10.239 10.239 10.259 10.285 10.272 100 

Število starejših od 64 let  1.654 1.712 1.754 1.766 1.816 1.879 1.934 103 

Cilj resolucije: 3,5% populacije 65+  58 60 61 62 64 66 68 103 

Št. upravičencev poprečno mesečno 46 44 40 37 36 40 46 115 

Št. uporabnikov 65+ na dan 31.12. 38 32 27 31 31 37 39 105 

Število izvajalk pomoči na domu  6 6 5 5 6 6 6 100 

Število uporabnikov na 1 izvajalko  8,0 7,7 8,0 7,4 6 6,7 7,7 115 

Število opravljenih ur pomoči na domu  7.965 7.458 7.659 6.876 8.802 8.606 9.043 105 

Povpr. mesečno št. ur pomoči na domu  664 621 616 573 733 718 753 105 

Povpr. število ur na 1 izvajalko - mesečno 111 103 123 115 122 120 120 100 

Račun za 
mesec 

število 
upora- 
bnikov 

število 
ur PD 

povpr. 
št. ur 

na 
uporab. 

plačajo 
uporabniki 

sami 

subvencija 
občine 
k ceni 

vknjiţba 
na 

nepremični.  
plačilo obč. 

oprostitev 
brez 

vknjiţbe 
plačilo obč. 

SKUPAJ 
PLAČILO 
OBČINE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 

November 17 45 812,25  2.763,67 8.735,63 898,58 492,38 10.126,59 

December 17 44 791,00  2.492,31 8.337,30 924,18 511,88 9.773,36 

Januar 18 44 783  2.844,47 9.108,67 1.008,72 503,88 10.621,27 

Februar 18 44 660,25  2.355,47 7.706,59 840,54 470,13 9.017,26 

Marec 18 43 736,75  2.621,28 8.530,60 861,59 487,68 9.879,87 

April 18 40 657  2.430,26 7.750,76 748,58 520,08 9.019,42 

Maj 18 47 845,75  3.228,67 9.903,76 971,91 374,56 11.250,23 

Junij 18 48 819,00  3.308,47 9.569,47 950,47 290,86 10.810,80 

Julij 18 48 840,50  3.207,67 9.762,70 907,42 423,01 11.093,13 

Avgust 18 46 817,50  2.992,50 9.526,21 955,49 506,40 10.988,10 

September 18 46 736,00  2.681,47 8.565,37 947,99 475,05 9.988,41 

Oktober 18 50 802,50  4.444,43 9.346,05 924,23 544,20 10.814,48 

Skupaj 2018 545 9.301,50 17,07 35.370,67 106.843,11 10.939,70 5.600,11 123.382,92 

Skupaj 2017 460 8.499,40 18,48 30.735,98 91.624,02 9.414,72 5.953,71 106.992,45 

Index 18/17 118,48 109,44 92,37 115,08 116,61 116,20 94,06 115,32 
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Normativ efektivnih ur na 1 izvajalko  120 120 120 120 120 120 120 100 

Popr. št. ur na  uporabnika-mesečno 14,50 14,11 16,40 14,50 20,36 17,95 16,37 91 

Polna cena storitve v občini v € 15,25 15,48 14,92 14,44 15,56* 15,56* 16,79* 108 

Prispevek občine k ceni v €     7,62 10,48 9,92 9,44 10,56 10,56 11,39 108 

Prispevek uporabnika k ceni  4,42 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,40 108 

*od 1. 5. 16 cena za PND vsebuje tudi strošek neposredne strokovne priprave v višini 0,41 €, ki je bila do tedaj posebej 
zaračunana 

 
Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva RS za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20) 
predvideva, da naj bi se število upravičencev (populacija stara 65 let in več) po storitvi pomoč na 
domu izenačilo s številom oskrbovancev institucionalnega varstva oz. naj bi doseglo 3,5 % vključenost 
(eden od ciljev resolucije: povečanje deleţa uporabnikov skupnostnih oblik (pomoč na domu, dnevne 
oblike varstva) in zmanjšanje deleţa uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva). V občini 
Šmarje pri Jelšah dosegamo cilj resolucije v obsegu 1,91 % vključenosti (39 oseb, starejših od 64 let, 
je bilo v decembru 2018 uporabnikov storitve pomoč na domu), saj naj bi bilo v skladu s cilji 
ReNPSV13-20 v storitev pomoč na domu v naši občini vključenih 68 oseb, starejših od 64 let.   
V socialnih zavodih oz. zavodih za usposabljanje je sicer ob koncu leta 2018 prebivalo skupno 57 
občanov (v letu 2017 jih je prebivalo 60), medtem ko se je pomoč na domu ob koncu leta 2018 nudila 
skupno 52 občanom. Po podatkih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah v občini Šmarje pri Jelšah 
do novembra 2018 ni bilo čakalne liste in čakalne dobe, torej so pokrite vse potrebe upravičencev, ob 
koncu leta pa je bilo potrebno zaradi izjemno povečanega povpraševanja uvesti čakalno listo (seveda 
ne za najnujnejše primere). 
Po podatkih iz analize o izvajanju pomoči na domu za leto 2017, ki jo je izdelal Inštitut za socialno 
varstvo, so občine v RS cilj (vključitev 3,5 % ciljne populacije) realizirale manj kot polovično. V 
Sloveniji je namreč ob koncu leta 2017 v povprečju 1,7 % oseb, starih nad 64 let (oz. skupno 6.785 
oseb od skupno 395.629 prebivalcev Slovenije), ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
niso sposobne za popolnoma samostojno ţivljenje, bilo vključenih v storitev pomoči na domu za 
starejše.  
Storitev je torej v naši občini zadovoljivo pokrita, k čemur pripomore tudi občina s tem, ko zagotavlja 
67,8 % subvencijo k polni ceni, socialno ogroţenim pa še v večji meri, odvisno od odločbe CSD. 
Imamo razvit visok standard te socialno varstvene storitve, saj z izvajanjem storitve omogočamo 
starejšim in bolnim, ki so potrebni pomoči, da ostajajo v domačem okolju, kjer se bolje počutijo. 
Če socialno varstvene storitve pomoči na domu ne bi nudili oz. bi zmanjšali obseg storitve, potem bi 
po podatkih CSD Šmarje pri Jelšah moralo v tem trenutku 22 oseb iskati namestitev v 
institucionalnem varstvu. Tako so manjše tudi čakalne liste za domove starejših. Menimo, da je 
prav, da to obliko pomoči še naprej ustrezno, tudi finančno, podpiramo, vendar pa glede na obseg 
izvajanja storitve in zaznanih potreb večje širitve ne načrtujemo.   
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroţenih 

Podprogram zajema sredstva za materialno ogroţene občane za subvencioniranje najemnin in plačila 
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Na področju druţbenih dejavnosti zagotavljamo v okviru 
tega podprograma sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev (v skladu z 
zakonodajo). Cilj in hkrati kazalnik je zagotoviti plačilo pogrebnih stroškov za vse umrle brez dedičev 
(v skladu z zakonodajo). 
 

20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 
V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, 
da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 
62/16) namreč v 16. členu navaja, da če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati 
občina. Pogrebne stroške krijemo na podlagi predloga, ki nam ga pripravi Center za socialno delo. V 
primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. V letu 
2018 smo iz proračuna prispevali za delno ali celotno kritje pogrebnih stroškov za tri pokojnike v 
skupni višini 2.678 €, kar je 53,0 % manj, kot smo planirali, in 52,6 % manj kot v letu 2017, ko je ta 
strošek znašal 5.645 € (za sicer šest pokojnikov). 
 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev s 
področja socialnega varstva. Cilj občine in hkrati kazalnik na tem področju je zagotavljati ustrezna 
sredstva za program laične pomoči druţinam (svetovalno delo z druţinami) in sofinanciranje 
programov društev, ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti. 
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20017 Sofinanciranje programa laične pomoči druţinam 
Do leta 2013 (program se izvaja od leta 2010) smo program laične pomoči druţinam, ki ga izvaja 
center za socialno delo, sofinancirali v okviru postavke Delovanje humanitarnih društev, in sicer na 
podlagi javnega razpisa. Socialnovarstvena storitev »Pomoč druţini za dom« je ena najpomembnejših 
storitev CSD v obliki svetovalnega dela z druţinami, ki se znajdejo v kriznih situacijah, in zajema 
urejanje medosebnih odnosov in komunikacijo na vseh relacijah med člani druţine. Pozitivni vidiki 
programa so opazni na vseh področjih ţivljenja, uporabnikom omogočajo, da sami sodelujejo pri 
reševanju teţav, pri otrocih so vidni predvsem dobri rezultati pri odnosih s starši, izboljšuje se 
sodelovanje med starši in šolskimi svetovalnimi delavci, otroci dosegajo boljše uspehe v šoli zaradi 
učne pomoči, kar ima posledično vpliv tudi na njihov splošni uspeh, samopodobo, osebnostno rast … 
Program ne nazadnje omogoča, da otroci, za katere bi bilo treba sprejeti ukrepe izločitev iz druţine, 
zaradi kontinuirane pomoči ostanejo v matični druţini. Storitev opravljajo štiri strokovne delavke CSD, 
preko programa javnih del pa se izvaja laična pomoč druţinam. Na pobudo CSD smo vse občine v 
letu 2014 pristopile k sofinanciranju laične pomoči druţinam tako, da smo pokrile deleţ izvajalk, ki so 
vključene preko programa javnih del. V občini Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018 v laično pomoč 
vključeno 5 druţin z 12 otroki (na celotnem območju, ki ga pokriva CSD, je bilo vključenih 16 druţin z 
31 otroki). V letu 2018 sta program »Laične pomoči druţinam« izvajali dve izvajalki, vključeni preko 
javnih del s V. oziroma VII. stopnjo izobrazbe. Za pokrivanje deleţa dveh izvajalk, smo CSD nakazali 
sredstva v višini 2.160 € (oz. 100 % planiranih). 
 

20018 Delovanje Območnega zdruţenja Rdečega kriţa 
Do leta 2009 smo delovanje Območnega zdruţenja RK financirali na podlagi javnega razpisa. Na 
podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem kriţu Slovenije od leta 2010 
z neposredno pogodbo sofinanciramo delovanje OZRK Šmarje pri Jelšah. Vloga OZRK je še posebej 
v teh časih izjemnega pomena, saj deluje na širokem območju in v stiski pomaga številnim občanom, 
ki so v socialnih stiskah iz različnih razlogov. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva vedno večji 
deleţ prebivalcev občin Obsotelja in Kozjanskega, socialna stiska je iz leta v leto večja.   
 
Območno zdruţenje opravlja prvenstveno naslednje naloge: izvajanje socialne dejavnosti-zbiranje, 
skladiščenje in razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih 
in drugih nesreč, organiziranje letovanj socialno in zdravstveno ogroţenih otrok, 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, 
priprava tečajev za nego bolnikov na domu ipd. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno. OZRK 
Šmarje pri Jelšah izvaja tudi naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem kriţu Slovenije in 
ima status društva, ki deluje v javnem interesu.  
 
Dejavnost območne organizacije RK smo lani financirali na podlagi finančnega plana za leto 2018. 
Občina Šmarje pri Jelšah je OORK lani prispevala skupno 14.200 €, to je toliko, kot je bilo planirano v 
veljavnem planu, in enako kot v letu 2017. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programa v 
višini 9.860 €, za srečanja starejših občanov v višini 2.200 €, del sredstev v višini 2.140 € pa za pomoč 
občanom v socialni stiski, tj. sredstva za hrano in denarne pomoči, ki jih RK namenja socialno 
ogroţenim občanom zaradi socialnih stisk, za kar v našem proračunu nimamo posebnih sredstev. 
Menimo namreč, da lahko organizacija, kot je RK, pravično razdeli sredstva glede na dobro 
poznavanje socialne stiske. Podrobnejša poraba sredstev je razvidna iz letnega poročila OZRK 
Šmarje pri Jelšah za leto 2018.  
 

20019 Delovanje humanitarnih društev 
V letu 2018 smo sofinancirali 32 programov izvajalcev (društev, zavodov …), ki delujejo na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v višini 10.000 €, kar pomeni, da smo plan v celoti realizirali. 
Sredstva so bila razdeljena društvom in drugim izvajalcem programov na podlagi javnega razpisa, na 
katerega so se lahko prijavili s svojimi programi. Z društvi in organizacijami so bile sklenjene ustrezne 
pogodbe o sofinanciranju njihovih programov, ki jih zavezujejo k namenski porabi sredstev. Realizacijo 
nakazil društvom in drugim organizacijam v letu 2018 prikazuje preglednica v nadaljevanju. 
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Tabela: SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNO - HUMANITARNIH DRUŠTEV V LETU 2018 
                                                                                                                                           v €     

Zap. Izvajalec programa Odobrena Realizirana 

št.   sredstva sredstva 

1. Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah - skupina rejnic 240,00 230,00 

2. Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah – sk. st. za sam."Mavrica" 120,00 120,00 

3. Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje 250,00 270,00 

4. Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 400,00 260,00 

5. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske 400,00 300,00 

6. Društvo psoriatikov Slovenije - Podruţnica Celje 150,00 80,00 

7. Društvo regionalna Varna hiša Celje 400,00 400,00 

8. Društvo rejnic celjske regije 250,00 400,00 

9. Društvo Soţitje Obsotelje in Kozjansko 250,00 160,00 

10. Društvo Tvoj telefon 80,00 400,00 

11. Društvo upokojencev Grobelno 300,00 240,00 

12. Društvo upokojencev Pristava pri Mestinju 600,00 250,00 

13. Društvo upokojencev Šmarje pri Jelšah 1.350,00 300,00 

14. Društvo za kronično vneto črevesno bolezen 120,00 600,00 

15. Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON 170,00 1.200,00 

16. Inštitut VIR, socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj 600,00 120,00 

17. Javni zavod Socio - materinski dom, terensko delo z odvisniki 420,00 110,00 

18. Klub zdravljenih alkoholikov Aljaţev hrib Celje 100,00 600,00 

19. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 230,00 420,00 

20. Nefron, društvo ledvičnih bolnikov 80,00 100,00 

21. Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje 1.150,00 200,00 

22. Rejniško društvo Slovenije 80,00 90,00 

23. Slovensko društvo Hospic - OO Celje 80,00 1.150,00 

24. Slovensko društvo za celiakijo - Podruţnica Celje 200,00 190,00 

25. ŠENT Slo. zdruţenje za duševno zdravje - Dnevni center Celeia 120,00 100,00 

26. Škofijska Karitas Celje - Ţupnijska Karitas Sladka Gora 500,00 500,00 

27. Škofijska Karitas Celje - Ţupnijska Karitas Šmarje pri Jelšah 600,00 600,00 

28. Ustanova Mali vitez 80,00 80,00 

29. Varstveno delovni center Šentjur 320,00 350,00 

30. Zdruţenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije 100,00 180,00 

31. Zdruţenje diabetikov celjske regije 80,00  

32. Zdruţenje multiple skleroze Slovenije - Celjska podruţnica 180,00  

 SKUPAJ 10.000,00 10.000,00 

 
Pripravil: Damjan BOŠTJANČIČ, vodja oddelka za druţbene dejavnosti 
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PU 4004  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

 
040130 Upravljanje in vzdrţevanje poslovnih prostorov v poslovnih stavbah 
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 so trenutno prazni 
in  niso oddani v najem ali so materialni stroški zajeti v pogodbah o najemu. Objekti, ki jih vzdrţuje 
občinska uprava so naslednji: 
- 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 šola Lemberg, Lemberg pri Šmarju 13, Podplat 

V postavki so bila v letu 2018 porabljena sredstva za ureditev prostorov za foto klub in predvideno 
razstavo Radia Štajerski val v Skazovi hiši ter za vzdrţevalna dela v avli in mansardnem prostoru 
objekta, ki ga uporablja JZ TŠM Šmarje pri Jelšah. Del sredstev se je porabilo za ureditev prostorov za 
TV studio v objektu stara šola. Upoštevani so še stroški elektrike, ogrevanja, servisiranja gasilskih 
aparatov in deratizacije, ki odpadejo na prazne prostore, ter ostala nujna vzdrţevalna dela, da se 
vrednost nepremičnin ne zmanjšuje in objekti ne propadajo. Del porabljenih sredstev predstavlja 
zavarovanje objektov. Strošek celotne postavke v letu 2018 je bil 13.130 €. Realizacija postavke je 
bila v višini 95 % glede na veljavni plan. 

040140 Investicije v poslovne prostore in objekte 

Objekti, v katere investira občinska uprava in je vrednost investicije prikazana v tej postavki, so našteti 
v postavki tekočega vzdrţevanja. V letu 2018 smo poleg ostalih vzdrţevalnih del iz postavke 040130 
vloţili 4.529 € za predelno steno TV studia v objektu Stara šola Šmarje pri Jelšah. Zaradi varčevanja 
občinskega proračun in ker se je planiralo, da se bo v letu 2019 v Šmarju pri Jelšah moţno priključiti 
na zemeljski plin, smo investicijo v novo centralno peč za objekt Staro sodišče prestavili v plan za leto 
2019. Posledica tega je bila realizacija porabljenih sredstev le 45 % glede na veljavni plan.  

OB124-16-0002: Investicijsko vzdrţevanje drugih občinskih objektov  
V tem programu so bila porabljena vsa sredstva postavke Investicije v poslovne prostore in objekte v 
višini 4.529 €, za predelno steno TV studia, ki naj bi ga uporabljala predvidena na novo ustanovljena 
TV postaja, v objektu stara šola Šmarje pri Jelšah.  
 
   

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 
11004 Gozdarstvo 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrţevanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste). 

11049001 Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcije in vzdrţevanje gozdnih cest 
 

11012 Investicije in investicijsko vzdrţevanje gozdnih cest 
Za vzdrţevanje gozdnih cest je bilo v letu 2018 porabljenih skupaj 12.994 €. Od tega je 5.855 € 
realiziranih na osnovi letne pogodbe z Zavodom RS za gozdove. Po tej pogodbi je zavod prispeval 
727 €. Ostala sredstva smo prejeli iz naslova 7 % deleţa od letne realizacije posekanega in 
prodanega lesu iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. S temi sredstvi smo 
izboljšali gozdne ceste na območjih Tinskega (Zgornja Košnica), Globokega in Ločneca. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 
energije in oskrbe s toplotno energijo. 
 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 

12029001 Oskrba z električno energijo 
Podprogram zajema sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (sončna, vetrna)  

 
12002 Stroški prestavitev električnega omreţja 
Iz te postavke smo financirali odklop elektrike iz kioska pri osnovni šoli v Šmarju, prestavitev merilnika 
hitrosti iz Zibike v Šmarje (Vegova ulica) in izvedbo električnega priključka v poslovni coni v Mestinju 
(med ţeleznico in glavno cesto). Skupni strošek na tej postavki znaša 1.952 €. 
 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Podprogram zajema sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (sončna, vetrna)  
 
 

12005 Izvajanje ukrepov na področju OVE 
Sredstva v višini 3.172 € smo v letu 2018 namenili za enoletni najem licenčnine za program E2 
Manager za spremljanje podatkov v okviru energetskega knjigovodstva skladno z Energetskim 
zakonom. 

 
12006 Stroški energetskega upravljavca 
Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v občini, ki je določen kot nosilec izvajanja 
akcijskega načrta iz Lokalnega energetskega koncepta občine. Izvedene aktivnosti v letu 2108 so 
razvidne iz letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
in njihovih učinkih, s katerim se bo Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah seznanil na seji v marcu 
2019. Izvedene aktivnosti iz tega področja smo izvajali zaposleni v občinski upravi, zato na tej postavki 
niso nastali posebni stroški. 
 

12007 Izvajanje ukrepov na področju URE 
Na podlagi akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine smo s te postavke namenili 
sredstva za izvajanje ukrepov na področju učinkovite rabe energije.  
V letu 2018 smo izbrali koncesionarja za izvedbo energetskih sanacij javnih stavb ter uspeli na razpisu 
Ministrstva za infrastrukturo pridobiti 726.306 € kohezijskih sredstev. Energetske sanacije se bodo 
izvajale v letu 2019. 
Zaradi razpisnih pogojev smo morali novelirati investicijsko dokumentacijo in razširjene energetske 
preglede stavb. Strošek le-tega je znašal 11.529 €. 
 

13 PROMET, PROMETNE INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, ţelezniške infrastrukture. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrţevanje občinskih cest, 
cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrţevanje in gradnjo občinskih 
cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljavo. 
 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje (letno in zimsko) lokalnih cest, 
upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 
vzdrţevanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). 

130010 Tekoče vzdrţevanje cest - letno (sklop 5) 
Vzdrţevanje pomembnejših lokalnih cest v skupni dolţini 51 km je po pogodbi opravljalo podjetje 
VOC, d. d., Celje. V skladu s programom vzdrţevanja je bilo za letno vzdrţevanje porabljenih 18.637 
€. 
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130011 Tekoče vzdrţevanje cest - letno (sklop 1, 2, 3, 4) 
Sredstva s te postavke so bila porabljena za letno vzdrţevanje vseh ostalih lokalnih cest in javnih poti 
(vzdrţevanje bankin, jarkov, čiščenje propustov, košnja obcestne zarasti, postavitev začasne 
prometne signalizacije …). Vzdrţevalna dela je izvajal Sajko Marjan, s. p. na osnovi letne pogodbe in 
v skladu s programom vzdrţevanja. Skupni stroški letnega vzdrţevanja sklopov 1, 2, 3 in 4 so tako 
znašali 83.142 €. 

 
130012 Tekoče vzdrţevanje cest - zimsko (sklop 5) 
Stroški zimskega vzdrţevanja pomembnejših lokalnih cest v letu 2017 so znašali 85.440 €. Na osnovi 
letne pogodbe je zimsko sluţbo v tem sklopu izvajalo podjetje Orač Janko, s. p.  
 

130013 Tekoče vzdrţevanje cest - zimsko (sklop 1, 2 , 3, 4) 
Sredstva s te postavke so bila porabljena za zimsko vzdrţevanje vseh ostalih lokalnih cest in javnih 
poti v višini 379.627 €. Vzdrţevanje je na osnovi pogodbe izvajal Sajko Marjan, s. p., s podizvajalci. 
 Zaradi daljšega obdobja izredno neugodnih  zimskih razmer (izredno nizke temperature in rekordno 
število dni s sneţnimi padavinami) smo za zimsko vzdrţevanje cest v sezoni 2017-2018 porabili 
465.067 € proračunskih sredstev, kar je 190.066,60 € več od predvidenih. S podobno finančno 
situacijo se je srečevala večina slovenskih občin. Tudi DARS je poročal o povečani količini posipnih 
materialov, saj so porabili več kot 40.000t (v zadnjih treh zimskih sezonah pred letošnjo se je količina 
materiala gibala med 13.000t in 17.000t)  
 

13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest, 
gradnja in investicijsko vzdrţevanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrţevanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna kriţanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine). 

 
13004 Investicije in investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest 
S te postavke smo črpali sredstva za investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest ter za pripravo 
investicijskih projektov s področja obnove cestne infrastrukture.  
 
845,00 € smo porabili za recenzijo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika na Pečici in delne 
odkupe zemljišč za nadomestno cesto ob ţeleznici v Mali Pristavi (ukinitev nivojskih prehodov). Ostali 
odkupi zemljišč v vrednosti 7.960 € zapadejo v plačilo v letu 2019. 
 
Skupna vrednost sredstev, ki smo jih plačali za asfaltiranje in asfaltne preplastitve občinskih cest v letu 
2018, je znašala 236.082 €.   
Poraba po količinah v krajevnih skupnostih je razvidna iz priloţene tabele. 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN ASFALTOV ZA LETO 2018 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH 

      
  

Odseki lokal. cest in 
javnih poti predvideni za 

obnovo 

MASA 
(t) 

KOLIČINA KOLIČINA KOLIČINA 
 

SKUPAJ 
(m

2
) (m

2
) (m

2
) MULDA m 

sistem 0+3 sistem 0+6 sistem 5+3 sistem 5+3 

      0+3 in 6+0 

KS Šmarje/Jelšah             

CESTA BOBOVO     442   86 4.603,14 

CESTA DVOR-SV. MIKLAVŽ     435 985 110 16.295,40 

CESTA PREDENCA   1.529 407   132 15.083,90 

CESTA GLOBOKO     152     1.439,01 

SANACIJE ŠKOFIJA     403     3.815,28 

CESTA KORPULE     1452   240 14.882,43 

CESTA CEROVEC - LOČNEC     215     2.035,44 

LORGERJEVA ULICA   825       9.763,05 

PARKIRIŠČE CELJSKA 
CESTA   256       3.030 
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SKUPAJ   2.610 3506 985 568 70.947,15 

KS Šentvid             

SANACIJE 
BODREŽ,ZAVERŠE     912   456 10.792,60 

SKUPAJ   0,00 912 0 456 10.792,60 

KS Kristan Vrh             

CESTA LAŠE   3.542 627   396 32.270,13 

SANACIJE KRISTAN VRH     386 75   5.503,95 

SKUPAJ   3.542 1013 75 396 37.774,08 

KS Zibika             

SANACIJE ZIBIKA,ŠKOFIJA     168 821   11.308,57 

CESTA ŠKOFIJA    501   313   7.222,26 

SKUPAJ   501 168 1.134 0 18.530,83 

KS Mestinje             

SANACIJE 
STRANJE,MESTINJE       353 322 6.032,97 

CESTA VITAL- VERK     164     1.547,98 

SKUPAJ   0 164 353 322 7.580,95 

KS Sveti Štefan             

SANACIJE SV.ŠTEFAN     757   266 8.424,77 

CESTA BABNA REKA   1.960       16.782,97 

CESTA LEKMARJE   123 200 430 166 8.826,83 

CESTA GROBELCE       184   2.178 

SKUPAJ   2.083 957 614 432 36.212,50 

KS Tinsko             

CESTA TINSKO ČAKŠ     160 2.032 443 28.183,85 

SKUPAJ   0 160 2.032 443 28.183,85 

KS Sladka Gora             

CESTA MARŠ     195     1.846,10 

CESTA POLŽANSKA VAS       479 272 7.283,82 

SKUPAJ   0 195 479 272 9.129,92 

KS Lemberg             

KRPANJE LEMBERG       85   1.005,89 

CESTA BELI POTOK-
LEMBERG     353     3.341,92 

SKUPAJ   0 353 85 0 4.347,81 

KS Dol – Sp. Mestinje           0  

KRPANJE     110 768   10.135,67 

       

STROJI           2.447,27 

SKUPAJ   0 110 768 0 12.583 

SKUPAJ   8.735,00 7.537,50 6.524,54 2.889,00 236.082,63 

 
 

 

130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve ţelezniških prehodov (OB124-11-0007) 
V letu 2018 smo z Direkcijo RS za infrastrukturo v sklopu ukinitve dveh nivojskih prehodov čez 
ţelezniško progo zgradili povezovalno cesto med JP 599081 in JP 906231 Mala Pristava ob regiona lni 
ţelezniški progi Rogatec-Grobelno. V sklopu investicije smo celovito uredili tudi JP 906231 in kriţišče 
JP 906231 z glavno cesto G2-107. Vrednost investicije je po pogodbi znašala 630.215 € in jo je v 
celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Občina je pri tej investiciji sodelovala pri financiranju 
projektne dokumentacije in nadzoru (50%). Strošek občine je pri tej investiciji znašal 20.679 €.  
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V sklopu te postavke smo začeli pripravljati tudi potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo za 
ukinitev desetih nivojskih prehodov na relaciji Stranje–Mestinje. Strošek priprave dokumentacij je v 
letu 2018 znašal 21.389 €. 
 

130048 Obnova LC 406301 Sp. Mestinje – Zibika 1. in 2. faza 
V letu 2017 smo celovito obnovili cesto od Sp. Mestinja do Zibike v skupni dolţini 3400 m (nov 
gramozni nasip in nova asfaltna prevleka). Cestišče smo razširili na 5,5 m. V naseljih Sp. Mestinje in 
Zibika je bil zgrajen pločnik, v Zibiki tudi nov most. Vzporedno z obnovo ceste se je zgradila tudi 
optična kanalizacija, odvodnjavanje cestišča, odbojne ograje, novi propusti, oporni zid, avtobusna 
postajališča, na novo pa se je postavila tudi ustrezna prometna signalizacija. Investicijo smo 
izvedbeno zaključili v letu 2017 (razen manjših del, kot npr. sajenje trave), ne pa tudi finančno. V letu 
2017 smo poravnali pogodbeno vrednost v višini 568.609 €, preostanek v višini 535.619 € pa smo 
poravnali v letu 2018. Projekt je sofinanciran iz 23. člena ZFO-1. 
 
 

130049 Obnova LC Cerovec    Sveti Štefan  
V letu 2019 bomo celovito uredili lokalno cesto Cerovec – Sveti Štefan. S pripravo projektne 
dokumentacije smo začeli ob koncu 2018. Strošek v višini 3.745 € predstavlja delno plačilo projektne 
dokumentacije (1. faza). 
 
 

130062 Nadhod športni park – OŠ Šmarje 
V sklopu projekta »Izven nivojsko prečkanje ţelezniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in 
posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah« so se 
izvedena dela skladno z Dogovorom z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalsko pogodbo s podjetjem 
Rafael d.o.o. financirala v razmerju: 
- Direkcija RS za infrastrukturo 70% - 284.083,07 € z DDV 
- Občina Šmarje pri Jelšah 30% - 121.749,88 € z DDV.  
7.936 € je znašal še strošek nadzora in tehnični pregled z uporabnim dovoljenjem. 
 

13007 Rekonstrukcije, obnove, izgradnje mostov 
V letu 2108 smo objavili javno naročilo za izvedbo razširitve mostu v Kolodvorski ulici. Na razpis se je 
prijavilo devet ponudnikov. Vrednost vseh ponudb je bila višja od zagotovljenih proračunskih sredstev. 
V skladu z ZJN-3 smo izdali sklep o zavrnitvi vseh ponudb. Odhodkov na tej postavki ni bilo. 
 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje,  kategorizacija cest, banka cestnih 
podatkov. 
Gradnja in investicijsko vzdrţevanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, 
neprometnih znakov. 
 

13011 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje parkirišč, prometne signalizacije, oglaševanje 
S te postavke se je obnavljala in dopolnjevala vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in 
prometna signalizacija za varno pot v šolo. Storitve je večinoma izvajal pogodbeni izvajalec del, 
podjetje IMPROM, d.o.o., iz Krškega. Iz te postavke smo poravnali tudi strošek horizontalne in 
vertikalne signalizacije za kolesarsko povezavo od ţelezniške postaje do parkirišča za avtodome, 
vključno z informacijsko tablo na parkirišču 
 

13012 Investicije v parkirišča in avtobusna postajališča 
Iz postavke smo celovito obnovili Lorgerjevo ulico (ob ''Šmarskem hramu''), vključno s hodnikom za 
pešce. Prav tako smo financirali nakup avtobusnih hišic za naselja Vršna vas, Strtenica in Šentjanţ. 
Skupen odhodek na postavki znaša 21.176 €. 
 

13021 Trajnostna mobilnost 
Na tej postavki izvajamo akcijski načrt Celostne prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah.  
 
OB124-18-0005 Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestnem območju 
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V sklopu projekta smo uredili novo kolesarsko povezavo od parkirišča za avtodome do obstoječe 
kolesarske steze pri ČN Šmarje (1350m). Naloţba je stala nekaj manj kot 60.000 €; 34.568 € je 
Občina pridobila na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, razliko je zagotovila v občinskem proračunu. 
Dela je izvedlo podjetje Janko Orač s. p. iz Šmarja pri Jelšah. Naloţba se nanaša na vlaganja v 
kolesarsko infrastrukturo in bo prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju 
kakovosti zraka v mestih ter izboljšuje povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem, izboljšuje 
kakovost ţivljenjskega prostora v urbanih območjih in povečuje prometno varnost. 
 
S postavke smo financirali nakup prikazovalnika hitrosti (Vegova ulica) in polnilnice za električna vozila 
(parkirišče pri ţelezniški postaji). Za polnilnico bomo v letu 2019 dobili sofinancerska sredstva Eko 
sklada v višini 3.000 €.  
 
V postavko je vključen tudi strošek električne energije polnilnic za električna vozila (2 kom), ki znaša 
950 €, in izdelava projektne dokumentacije za polnilnico in kolesarsko povezavo skozi naselje Šmarje 
pri Jelšah  
 

13029004 Cestna razsvetljava 

 
13013 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave  
Stroški porabljene električne energije javne razsvetljave v letu 2018 so v višini 25.667 €, znesek 
tekočega vzdrţevanja javne razsvetljave pa je 1.628 €. Tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave 
predstavlja menjava pregorelih ţarnic in druga manjša popravila obstoječih vej javne razsvetljave na 
celotnem območju občine Šmarje pri Jelšah. Poraba sredstev na obeh kontih postavke je v letu 2018 
znašala 81 % predvidene porabe sredstev po veljavnem planu. Po menjavi 546 svetilk javne 
razsvetljave v letu 2017 se je poraba električne energije za celotno javno razsvetljavo zmanjšala za 
45%. Celotni letni strošek električne energije je manjši za 36%. 
V tabeli v nadaljevanju je prikazana poraba električne energije za javno razsvetljavo po posameznih 
krajevnih skupnostih. 

 

Krajevna skupnost

Šentvid 3.679 €

Kristan Vrh 1.568 €

Lemberg 731 €

Mestinje 3.280 €

Sladka Gora 1.140 €

Dol -Spodnje Mestinje 297 €

Tinsko 281 €

Zibika 842 €

Sveti Štefan 983 €

Šmarje pri Jelšah 12.866 €

Skupaj 25.667 €

poraba električne 

energije 

 
 

 
13014 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave 

Poraba sredstev je v celotni višini 27.514 € zajeta v načrtu razvojnih programov v projektu OB124-07-
0066 Izgradnje in prenove javnih razsvetljav. Sredstva so se porabila za pr€editev priţigališč javne 
razsvetljave ter za osvetlitev parkirišča pred objektom Skazova hiša na Celjski cesti 6 in podaljšanje 
javne razsvetljave v Gallusovi ulici – območje zazidalnega načrta Poljana v Šmarju pri Jelšah.  Zaradi 
varčevanja vseh predvidenih podaljšan javne razsvetljave nismo izvedli v letu 2018, ampak smo 
njihovo izvedbo premaknili v leto 2019. Realizacija postavke je bila 71 % glede na veljavni plan.  

OB124-07-0066: Druge manjše javne razsvetljave  
Sredstva so se porabila za prestavitev osmih  priţigališč javne razsvetljave iz trafo postaj, ki so last 
Elektra Celje, v višini 20.289 €. Dela je izvajalo podjetje Elektro Celje d.d., ki je bilo izbrano z javnim 
razpisom kot najugodnejši ponudnik. Nadzor nad izvedbo je imelo podjetje Elektrotehnika Iskra, 
Gregor Ivačič s.p..  
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Druga večja investicija je bila podaljšanje dveh obstoječih vej javne razsvetljave v Šmarju pri Jelšah in 
sicer na parkirišču Skazove hiše na Celjski cesti 6 in v Gallusovi ulici – območje zazidalnega načrta 
Poljana v Šmarju pri Jelšah.  Ta del investicije je bil v višini 7.225 €. Skupna višina porabljenih 
sredstev na tem programu je bila v letu 2018 v višini 27.514 € 

 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja ter varovanje naravne dediščine. 

1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaţenjem okolja. 
 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrţevanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija 
črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 
Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata 
prioritetne cilje: preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno 
uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo 
odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov. 
Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v: 

- zmanjšanje količin odloţenih odpadkov ter 
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloţenih odpadkih. 

 
150010 Regionalni center za ravnanje z odpadki – CERO Celje (OB124-07-0037) 
Občine solastnice objektov in naprav RCERO Celje so v letu 2012 podpisale pogodbo, s katero so vso 
infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarske javne sluţbe, oddale v najem 
pooblaščenemu izvajalcu, podjetju Simbio, d.o.o. Najemna pogodba je sklenjena za 30 let z začetkom 
uporabe od 1. 1. 2012. Višina najemnine se izračuna v višini amortizacije, katere metode in stopnje se 
določijo na podlagi veljavnih predpisov. Najemnina predstavlja namenski prihodek občine za 
sofinanciranje gradnje, nakupa in obnove javne infrastrukture v RCERO. Podjetje Simbio, d.o.o., je 
pooblaščeno za pripravo in vodenje investicij, ki morajo biti navedene v letnem planu, ki ga potrdijo 
občine najemodajalke. Deleţ izračunane najemnine za našo občino v letu 2018 je znašal 30.000 €. 
Podjetje Simbio, d.o.o., je sredstva v višini 16.456 €  porabilo za investicijsko vzdrţevanje in nakup 
opreme v RCERO. 
 

150012 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (OB124-11-0008) 
 
Vir za investicije na področju javne infrastrukture zbiranja in odvoza odpadkov je najemnina za javno 
infrastrukturo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Investicije na zbirnem centru Tuncovec in zbirnem centru Šmarje izvaja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v 
skladu s sprejetim planom investicij. Sredstva za investicije na zbirnem centru Tuncovec zagotavlja 
vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah. 
Investicije so bile realizirane v višini 17.953 €. 
Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle  naslednje investicije oz. nakupi opreme: 
- postavitev pregradnih sten za skladiščenje odpadne embalaţe 
- oprema za vhodni kontejner 
- ureditev cestnega priključka na ZC Tuncovec 
- ureditev pralne ploščadi 
- sanacija ograje na ZC Šmarje. 
- vodilo za jašek na IČN Tuncovec 
 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja. S storitvami javne sluţbe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za 
gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje 
storitev javne sluţbe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, konkretneje pa določi 
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posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene 
zakonske obveznosti občine je treba skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj 
za nemoteno izvedbo in delovanje javne sluţbe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo 
vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.  
 

1500700  ČN Mestinje 
V letu 2016 smo po prejemu obratovalnega dovoljenja ČN Mestinje na osnovi določil zakona o 
gospodarskih javnih sluţbah oddali OKP d.o.o. v  najem in upravljanje. Iz tega naslova občina v 
proračunu prejema v višini amortizacije najemnino. Gre za namenski prihodek, ki ga OKP 
porablja v skladu z letnim načrtom za investicijsko vzdrţevanje in nakup potrebne opreme. Na tej 
postavki je v letu 2018 poraba znašala 4.138 € za: 
-      rekonstrukcijo ograje 
-      posodobitev video nadzora. 
 

1500701 Izgradnja povezovalne kanalizacije 
V skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno dograditi 
manjkajočo kanalizacijo na območju aglomeracije Šmarje pri Jelšah. 
 
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo    
na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
Vrednost izvedenih investicij v letu 2018 je znašala 94.244 €. 
V letu 2018 so se izvedli naslednji kanalizacijski sistemi: 
- Kanalizacija Zadrţe 
- Kanalizacija Lorgerjeva 
- Sanacija kanalizacije na Aškerčevem trgu 
- Podaljšanje fekalne kanalizacije Dvor. 
 

1500703 Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah (OB124-07-0074) 
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture čistilnih naprav je najemnina za 
javno infrastrukturo na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda. Najemnina je zmanjšana za 
del, ki je namenjen odplačilu posojila, ki ga je podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. najelo v 
preteklosti za gradnjo čistilne naprave Šmarje. 
Vrednost izvedenih investicij je znašala 65.681 €. 
Na področju čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije: 
- nabava merilnika nivoja in sonde 
- izdelava ograje 
- nadgradnja nadzornega sistema in telemetrije 
- izdelava in montaţa nadstrešnice 
- nabava in montaţa črpalke za polielektrolit 
- nabava in montaţa črpalke za blato in praznjenje bazena 
- ureditev vode za dehodracijo blata s krmiljenjem 
- menjava difuzorjev. 
 

1500705 ČN Rog. Slatina (OB124-08-0099) 
Vir za investicije na tej postavki je bila okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja 
komunalnih odpadnih voda iz leta 2018. 
 
Skupna investicija IV. bazen in oprema za dehidracijo na ČN Rogaška Slatina 
Investicija se v letu 2018 ni izvajala. Investicija se bo razširila z izgradnjo infrastrukture za dehidracijo 
blata. V letu 2018 se je naročila dodatna projektna dokumentacija. Investicijo je na razpis za evropska 
kohezijska sredstva prijavila Občina Rogaška Slatina. Iz okoljske dajatve se bodo zagotavljala 
sredstva za lastni deleţ sredstev. 
Sredstva v višini 23.479 € so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije. 
Neporabljena sredstva iz leta 2018 se prenašajo v leto 2019. 

 
1500706 Investicije v javno kanalizacijo (OB124-11-0006) 
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo 
na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
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Nabavila se je nadgradnja programske opreme za kamero za pregled kanalizacije, ki jo je 
financiralo šest občin UE Šmarje pri Jelšah. Občina Šmarje je nabavo financirala v višini 2.064 €. 
 

150072 Izgradnja in obnova manjših kanalizacij (OB124-07-0043) 
S sredstvi iz te postavke je bila zgrajena nova kanalizacija v naselju Pečica in obnovljena kanalizacija 
v Vegovi ulici v Šmarju in obnovljena kanalizacija na lokaciji Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, v 
skupni vrednosti 15.327 €. Ob sprejetju proračuna smo del sredstev s te postavke predvideli za 
sofinanciranje izgradnje individualnih MKČN. Realizacija sofinancerskih sredstev je v letu 2018 
znašala 11.849 €. 
 

150077 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid-1.faza  
V letu 2018 smo na podlagi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. iz Celja, 
pridobili gradbeno dovoljenje za fekalno kanalizacijsko omreţje za naselji Grobelno in Šentvid, ki bo 
priključeno na čistilno napravo v Grobelnem. Za sam objekt čistilne naprave pa smo v letu 2018 
pridobili PGD projektno dokumentacijo v višini 25.580 €.  
Ker je podjetje Telekom Slovenije d.d. v naselju Grobelno v letu 2018 pričel s polaganjem optičnega 
kabla za dograditev telekomunikacijskega omreţja, je tudi Občina Šmarje pri Jelšah pristopila k gradnji 
1. faze gradnje kanalizacijskega omreţja samo za naselje Grobelno. Na uspešno izvedenem javnem 
razpisu smo izbrali izvajalca del za to fazo gradnje. Izbrano je bilo gradbeno podjetje Stiplovšek d.o.o. 
iz Belega. Dela so se pričela izvajati konec leta 2018. Nadzor nad gradnjo izvaja podjetje Hidrosvet 
d.o.o. iz Celja, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik teh storitev. Strošek začetka gradnje v letu 
2018 je bil v višini 10.805 €. 
Porabljena sredstva iz te postavke v višini 36.385 € so zajeta v NRP pod projektom OB124-15-0009 
Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid-1. faza. 
 

OB124-15-0009 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid-1. faza  
Pod tem programom je zajeta PGD projektna dokumentacija za ČN Grobelno in izvedba 1. faze 
fekalnega kanalizacijskega omreţja Grobelno-Šentvid, v naselju Grobelno. Na javnem razpisu za 
izvedbo del je v letu 2018 je bilo izmed sedmih ponudnikov kot najugodnejši izbrano podjetje 
Stilplovšek d.o.o., ki je razpisana dela pripravljen izvesti za 258.390 € brez DDV. Nadzor nad gradnjo 
bo izvajalo podjetje Hidrosvet d.o.o. iz Celja, ki je izmed treh ponudnikov ponudilo najugodnejšo ceno 
v višini 5.200 € brez DDV.   
Vrednost celotne investicije v tem projektu, ki zajema 1. fazo gradnje kanalizacije in ČN Grobelno-
Šentvid 1. faze je  321.800 €, od tega je bilo v letu 2018 porabljenih 36.385 €.  
 

 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

Program vključuje sredstva za vzdrţevanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in 
narave. 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Podprogram zajema sredstva za kontrolo in ureditev vodotokov. 
 

15018 Urejanje vodotokov - hidrološke presoje 
V letu 2018 smo sanirali mostove na Lemberţici v naselju Mestinje in očistili vodotok v naselju 
Lemberg Strošek del je znašal 9.970 €. Del sredstev v višini 14.884 pa se je namenil za hidrološke 
študije za vodotoke na območju celotne občine. Hidrološke študije so obvezna strokovna podlaga za 
poplavne karte. 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST. KOMUNALNA DEJAVNOST 
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 
Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev in aţuriranje podatkovnih baz s področja stavbnih 
zemljišč in objektov ter katastrov komunalne in cestne infrastrukture. 
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160020 Izdelava, vzpostavitev in vzdrţevanje novih podatkovnih baz  
Skupni strošek, ki je nastal na postavki v letu 2018, znaša 21.042 €. Od tega smo sredstva v višini 
9.386 € namenili za najem in tekoče vzdrţevanje licenčne programske opreme (geoinformacijski sitem 
občine - GIS) ter gostovanje podatkov BCP (baza cestnih podatkov). Sredstva v višini 10.680 € smo 
namenili za nadgradnjo programske opreme ter prenovo in vzdrţevanje katastra vodovodne in 
kanalizacijske infrastrukture, ki ga za našo občino po pooblastilu pripravlja podjetje OKP, d.o.o., iz 
Rogaške Slatine. 976 € pa je znašal strošek posodobitve evidence REN in NUSZ. 
 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, planski in izvedbeni vključno s pridobivanjem 
strokovnih podlag. 

 
16003 Priprava investicijskih projektov 
Na postavki so bila planirana sredstva v veljavnem planu v višini 28.365 € za pripravo investicijske 
dokumentacije nepredvidenih projektov (DIIP, IP, INV), ki smo jih potrebovali za prijavo na razpise za 
pridobitev sredstev. V 2018 smo iz postavke pripravili projekte za obnovitev Skazove hiše, za projekt 
Šmarski preplet in projekt Razpršeni hoteli v naravi.  
 

160041 OPN – občinski prostorski načrt s strokovnimi podlagami  

OPN-Občinski prostorski načrt (OB124-07-0052) 

Po večletnih pripravah, usklajevanjih in dopolnitvah smo v avgustu 2017 sprejeli krovni prostorski akt 
občine; OPN – ID Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 55/2018). Z OPN-ID se načrtujejo 
prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v 
prostor. OPN-ID je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi 
objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov. OPN-ID določa usmeritve za izdelavo občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov. Stroški na projektu so v letu 2017 znašali 17.950 €. 

Izdelava strokovnih podlag (OB124-07-0053) 

15.556 € so znašali stroški izdelave strokovnih podlag k prostorskim in razvojnim načrtom (prikaz 
stanja prostora, strokovne podlage za mnenja in soglasja Direkcije za vodo).  

 

1603 Komunalna dejavnost 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja. Izvaja se na 
način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Šmarje pri Jelšah. S 
storitvami javne sluţbe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inţenirskih objektov, če 
se v njih zadrţujejo ljudje, ali se pitna voda uporablja za oskrbo ţivali. Skladno z veljavno zakonodajo 
mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne sluţbe na vseh poselitvenih območjih na njenem 
območju. Glede na navedene obveznosti občine je treba skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar 
je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne 
finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo 
in vzdrţevanje vodovodnih sistemov. 

 
160060 Analize pitne vode 
S te postavke smo poravnali stroške v višini 621 € za periodične preglede bakterioloških in kemičnih 
preiskav vode na vaškem vodovodu Lemberg-Beli potok. 
 

160062 Investicije v vodooskrbo (gradnja vodovodnega in hidrantnega omreţja)  
Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukturevodooskrbe je najemnina za javno 
infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo. 
Vrednost izvedenih investicij je znašala 274.697 €. 
Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije napodročju oskrbe s pitno vodo: 
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- sanacija cevovoda od ČP Sotensko – VH Vodenovo 
- zamenjava cevovoda pri ČP Mrzlek 
- zamenjava cevovoda Grobelno – Platinovec 
- zamenjava cevovoda Škofija 
- sanacija cevovoda Spodnje Selce 
- sanacija cevovoda Ješovec – Predenca 
- sanacija cevovoda Šerovo 
- sanacija ČP Mrzlek 
- črpalni jašek Sv. Miklavţ (Dvor) 
- ureditev telemetrije VH Beli potok 
- nabava krmilnika ČP Mrzlek in VH Zbelovska gora 
- frekvenčni regulator za ČP Rakovec in VH Bodreţ 
- nivojske sonde za VH Rakovec, ČP Sotensko, VH Zbelovska gora 
- potopna črpalka VL2 
- reducirni in plovni ventili, hidrofor 
-     ter sistem daljinske regulacije in odčitavanja vodomerov. 

 
 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 
16009 Investicije in  investicijsko vzdrţevanje pokopališč in veţic 
Sredstva v višini 23.938 € smo namenili za izdelavo projektne dokumentacije in tlakovanje poti na 
pokopališču v Šmarju pri Jelšah. 
  

16039003 Objekti za rekreacijo (zelenice, parki) 

 
16010 Urejanje in vzdrţevanje javnih površin 
Stroški za urejanje javnih površin  zajemajo vodarino iz javnih pip, ki se uporablja za zalivanje zelenic, 
stroške za zavarovanje javnih površin ter stroške za odškodnine iz naslova javnih površin. Te stroške 
dobimo povrnjene s strani zavarovalnice in so prikazani na prihodkovni strani. V letu 2018 je nastal 
tudi strošek čiščenja javnega kanalizacijskega omreţja ob upravnih stavbah. Strošek v višini 4.400 € 
predstavlja 97 % veljavnega plana. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjiţne zadeve, geodetske zadeve idr.). 

 
16024 Odškodnine za uporabo zemljišč 
Znesek v 1.233 € smo poravnali Ministrstvu za okolje in prostor za sluţnostno pravico na projektu 
izgradnje kanalizacije Šentvid–Grobelno s čistilno napravo. 
 

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč 
S te postavke smo financirali pridobivanje geodetskih podatkov iz uradnih evidenc geodetske uprave, 
stroške notarjev in cenilcev, večji del zneska pa je bil porabljen za geodetske odmere obstoječih cest, 
kakor tudi za posnetke po končani gradnji ter izdelava geodetskih načrtov kot podlaga za nadaljnje 
projektiranje. Strošek teh storitev v letu 2018 je znašal 28.942 €. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACJE  
1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

16039004 Nepremična kulturna dediščina 
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1800345 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje Rotovţa 
Za tekoče obratovanje in vzdrţevanje objekta Rotovţ v Lembergu smo planirali sredstva za elektriko, 
porabljeno za osvetlitev in ogrevanje objekta, porabljene v decembru 2017 in plačane v januarju 2018. 
Stroški, nastali z obratovanjem in vzdrţevanjem turističnega objekta so se namreč s 1.1.2018 prenesli 
na JZ TŠM Šmarje pri Jelšah. Porabljena sredstva v višini 27 € so manjša od plana za 86 %, ker 
objekta v decembru niso ogrevali. 

 

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 
V letu 2018 smo s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor sanirali plaz na cesti LC 406100 Sladka 
Gora-Beli potok-Lemberg. Pogodbena vrednost sanacije plazu je znašala 273.147 €, od tega je 
Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo 143.000 €, Ministrstvo za infrastrukturo 59.000, razliko do 
pogodbene vrednosti pa občina. Iz te postavke smo pokrili tudi stroške nadzora. 
 
Pripravili:  
Anita Reich,  Bojan Ţaberl, Peter Planinšek in Zdenka Kos 
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PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČ. UPRAVE ZA CZ IN 
POŢARNO VARNOST 

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. S sprejetim proračunom za 
leto 2018 je bilo za porabo sredstev skupnega organa planirano 62.818, prerazporejanj ni bilo. Poraba 
sredstev  je bila  v okviru veljavnega plana in sicer 98,52-odstotna. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

 
060076 Plače delavcev skupnega organa občinske uprave 
Veljavni plan je znašal 55.444 €, ki je bil realiziran v znesku 55.282 €. Za osnovne plače z dodatki 
dveh zaposlenih je bilo porabljenih 43.207 €, za regres za letni dopust 1.686 €, za povračilo stroškov 
prehrane med delom in prevoza na in iz dela 2.141 €, za prispevke 7.006 € in za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 644 €. 
 

0600964 Materialni stroški – skupni organ OU 
Veljavni plan za materialne stroške dveh zaposlenih je bil znesek zniţan iz 8.160 na 7.374 €. 
Realizacija je znašala 6.605 €. Med materialne stroške spadajo administrativni in drugi stroški, ki so 
potrebni za delovanje skupnega organa OU. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, stroški 
uporabe sluţbenega avtomobila, izdatki za sluţbena potovanja in drugo. V postavki materialnih 
stroškov je bila  realizacija v višini 89,6 %  veljavnega plana za leto 2018, v spodnji tabeli pa so 
podrobneje prikazani materialni stroški po vsebini: 
 

Naziv konta Znesek

Pisarniški material in storitve 200,00 €

Čistilni material in storitve 1.189,56 €

Drugi splošni material in storitve 148,84 €

Drobni inventar 168,00 €

Električna energija 235,61 €

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.103,13 €

Voda in komunalne storitve 45,77 €

Odvoz smeti 50,39 €

Telefon, faks, elektronska pošta 693,48 €

Poštnina in kurirske storitve 200,00 €

Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.183,77 €

Vzdrţevanje in popravila vozil 206,60 €

Pristojbine za registracijo vozil 144,74 €

Zavarovalne premije za motorna vozila 627,77 €

Stroški nakupa vinjet in urbane 110,00 €

Stroški prevoza v drţavi 19,30 €

Tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov 78,01 €

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 200,00 €

Skupaj 6.604,97 €  
 
Finančna sredstva za plače delavcev in materialne stroške skupnega organa OU pokrivajo občine 
soustanoviteljice sorazmerno glede na število prebivalcev. V letu 2018 je bilo s strani ostalih občin 
soustanoviteljic Občini Šmarje pri Jelšah za delovanje sluţbe nakazanih skupno 42.303 € za povračilo 
stroškov leta 2018 in delno še za leto 2017. Za skupni organ (del CZ) smo prejeli tudi sredstva 
Ministrstva za javno upravo v višini 5.260 €.  
 

Pripravila: Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance  
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PU 5001 KRAJEVNA SKUPNOST DOL – SP. MESTINJE 
PU KS Dol-Sp. Mestinje deluje v okviru občinskega  podračuna, finančni plan za leto 2018  je bil 
sprejet v višini 6.664 €, od tega dotacija za tekoče leto 2.226 € in  prenos iz leta 2017 v višini 4.438 €.  
Poraba KS v letu 2018 je bila samo 157,59 €. 6.507 € se prenaša v plan za leto 2019. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

Glavni program zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin – krajevnih skupnosti, ki so 
opredeljene v Odloku o KS na območju Občine Šmarje pri Jelšah. 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

Podprogram zajema sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se 
nanašajo na krajevno skupnost z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in  mnenj občanov, ter 
posredovanje pristojnim organom v  reševanje, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno 
vplivajo na ţivljenje krajanov,  sodelovanje z društvi in spodbujanje njihovega delovanja (sodelovanje 
pri organizaciji prireditev v kraju ).  

 
0600951 Materialni stroški KS Dol- Sp. Mestinje 
Materialni stroški za funkcioniranje KS so bili planirani v  višini 318 €. Porabljenih je bilo 157,59 € za 
novoletno obdaritev otrok in otvoritev ceste Dol-Sp.Mestinje -Zibika.  
 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300251  Tekoče vzdrţevanje cest v KS Dol-Sp. Mestinje 
Sredstva planirana v višini  6.346 €  so ostala v celoti neporabljena in se prenesejo v plan za leto 
2019. 
 

PU 5002 KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH 
Za proračunskega uporabnika  KS Kristan vrh je bilo v sprejetem planu planirano 19.557 €, od tega 
19.328 € dotacija iz proračuna občine in 229 € prenosa iz prejšnjega leta. Realizirani odhodki so 
znašali 19.351,25 € oz. 98,95 % planiranih sredstev. Ostanek na podračunu 205,84 € se prenaša v 
leto 2019. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin  

 
0600952 Materialni stroški KS Kristan Vrh 
Proračunska postavka materialnih stroškov  je po sprejetem  planu znašala 3.229 € €, po sklepu o 
prerazporeditvi 50 €  iz proračunske postavke tekoče vzdrţevanje cest  pa 3.279 €. Skupaj je bilo 
porabljenih 3.275,80 €  ali 99,90% .  Sredstva materialnih stroškov  so bila porabljena za stroške 
prireditev, ki so organizirana skupaj z društvi, katera delujejo v kraju. Izvedene prireditve so bile: 
obdaritev otrok, pogostitev starejših občanov, pohod po KS in  čistilna akcija po KS. Stroški za nabavo 
kurilnega olja v GKD so znašali 1.010 €. Za telefonske stroške pa so porabili 140 € .  
 
 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300252  Tekoče vzdrţevanje cest v KS Kristan Vrh 
Postavka tekoče vzdrţevanje cest je bila planirana v višini 16.328 €, po sklepu o  prerazporeditvi pa 
16.278 € .  Sredstva  so bila porabljena  v višini 16.075,45 € oz. 98,7 % . Stroški  tekočega  
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vzdrţevanja cest se nanašajo na : pripravo ceste  Laše za preplastitev ( frezanje kriţišča, čiščenje 
muld, ureditev bankin po asfaltiranju),   na cesti Hanjsko - Kristan Vrh je bila izvedena sanacija 
usadov, na cesti Grliče in Drviše je narejena priprava za izvedbo asfaltne mulde, na Kristan Vrhu pri 
ţupnišču je bila narejena podlaga za asfaltiranje , plačali smo še košnjo obcestnih breţin in popravilo 
bankin po n€ju ob cestah po KS Kristan Vrh.  
 

PU  5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG 
PU KS Lemberg deluje v okviru občinskega  podračuna, finančni plan je znašal 3.886 €, od tega 
dotacija občine  3.803 € in  prenos sredstev iz prejšnjega leta 83 €. V letu 2018 so porabili 3.845,09 €, 
40 € prenašajo v leto 2019. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

 
0600953 Materialni stroški KS Lemberg 
Materialni stroški za funkcioniranje KS so bili po sprejetem planu planirani v  višini 1.603 €,   po sklepu 
o prerazporeditvi 189 € na proračunsko postavke tekoče vzdrţevanje cest  pa 1.414  €. Porabljenih je 
bilo 1.373,37 € oz. 97,1 %. 359 €  je bilo porabljenih za pogostitev krajanov.   KS je plačala tudi 
stroške za električno energijo 499,37 €, vodo v OŠ Lemberg 109,51 € in stroške internetne povezave 
e-točka v višini 405 €.  
  

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300253 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Lemberg 
Tekoče vzdrţevanje cest je bilo po sprejetem planu  planirano v višini 2.283 € oz. prerazporeditvi 
2.472 € . Porabljena so bila vsa sredstva in sicer  za : gramoz za cesto  Sojič, cesto  Ţnidar, cesto 
Škorjanec , cesto Čebular  in obcestno košnjo trave. 
 

PU 5004 KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE 
Za proračunskega uporabnika  KS Mestinje je bilo po sprejetem planu planirano 17.750 €, od tega 
14.966 € dotacija iz proračuna občine in 2.784 € prenosa iz prejšnjega leta (dejanski prenos iz leta 
2017 je bil 2.863,53 €). Realizacija v letu 2018 je bila 96,3% ali 17.085,29 €. Prenos neporabljenih 
sredstev v leto 2019 znaša 744,24 €. 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

0600954 Materialni stroški KS Mestinje 
Plan je bil sprejet v višini 3.591 €,   po sklepu o prerazporeditvi 700 €  na proračunsko postavke tekoče 
vzdrţevanje cest  pa 2.891  €.  KS Mestinje je v letu 2018 na tej postavki porabila  79,9% planiranih 
sredstev ali 2.309,92 €. Sredstva so bila  porabljena za : pogostitev starejših občanov in članov sveta 
KS, kresovanje, čistilno akcijo, organizacijo krajevnega praznika  in gasilskega tekmovanja, pisarniški 
material, elektriko pisarne KS  in telefonskih stroškov.   
 

13  PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1300254 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Mestinje 
Plan proračunske postavke je po sprejetem planu znašal 14.159 €, po prerazporeditvi pa 14.859 €. 
Realizacija  postavke je  znašala 14.775,37 € oz. 99,4%. Sredstva so bila porabljena za ureditev 
obcestnih jarkov, bankin in muld v Mestinju  ( pri Kovačiču, Inkretu in proti Šrimpfu), ureditev ceste v 
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Krtincah, Mestinje - Laše, Mestinje ( Turk-Nunčič),ureditev odvodnjavanja- vgradnja drenaţe ob cesti 
Inkret - Brantuša, za gramoz za makadamske odseke cest. 
 
 

 PU 5005 KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA 
Za proračunskega uporabnika  KS Sladka Gora je bilo po sprejetem planu planirano 24.158 €, od tega 
15.378 € dotacija iz proračuna občine, 860 € prenosa iz prejšnjega leta in 7.920 € prihodek iz naslova 
najemnine za poslovni prostor. Dejanski prihodek za najemnino je znašal 8.520 €. Vsi realizirani 
odhodki PU  so znašali 23.899,50 €. Na podračunu KS je na 31.12.2018 ostalo 409,07 €. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

 
0600955 Materialni stroški KS Sladka Gora 
Proračunska postavka  delovanje Krajevne skupnosti – materialni stroški so bili planirani v višini 4.505 
€, po sklepu o prerazporeditvi   na proračunsko postavko tekoče vzdrţevanje cest  pa 3.005 €.  
Porabljenih je bilo 2.864,65 € ali 95,3 odstotkov. KS je sodelovala pri organizaciji prireditve ob 
materinskem dnevu , pri pustni povorki , kresovanju, čistilni akciji in  novoletni obdaritvi otrok  . Za 
prostore KS v GD je bil plačan strošek elektrike in ogrevanja za sorazmerni deleţ uporabe.  

 
0601355 Nakup opreme KS Sl. Gora 
NRP OB124-11-0001   nakup opreme KS Sl. Gora   
Na tej postavki je bil planiran nakup stavbnega pohištva (okna) za poslovni prostor v višini 1.500 €, ki 
je bil realiziran v višini 1.437 €. 
  

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300255 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Sl. Gora 
Za tekoče vzdrţevanje krajevnih cest  je bilo po sprejetem planu  planirano 18.153 €, po 
prerazporeditvi  pa 19.653 €. Porabljena so bila vsa sredstva in sicer večina je bila porabljena za 
rekonstrukcijo ceste Sladka Gora - Polţanska Gorca z urejenim odvodnjavanjem in pripravo muld. 
Plačali smo tudi   obcestno  košnjo trave na  cestah po KS in ureditev propusta na  cesti Polţanska 
vas-Polţanska Gorca. 
  

PU 5006 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN 
Sprejet finančni plan KS  je znašal  25.929 €, od tega dotacija iz proračuna Občine Šmarje 23.115 €  
in 2.814 € prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017. KS ima od Občine Šmarje v najemu poslovni 
prostor, za katerega podnajemniku prezaračunava električno energijo - prihodek iz tega vira je znašal 
102,82 €. Realizacija PU v letu 2018 je bila 99,98% oz. 25.924,62 €. Ob koncu leta 2018 je na 
podračunu KS ostalo 106,72 €, ki se prenaša v leto 2019. 
 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

 
0600956 Materialni stroški KS Sv. Štefan 
Materialni stroški KS Sveti Štefan so bili planirani v višini 5.692 €, po prerazporeditvi 2.426 € na 
postavko vzdrţevanje cest pa 3.266 €. Porabljeno je bilo 3.262,12 € ali 99,88% in sicer za naslednje 
potrebe: 
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-pisarniški material  in storitve v višini 582,17 € ( pisarniški material, oglaševanje pohoda, prehrambni 
artikli in potrošni material za prireditve v kraju, ki jih KS pripravlja skupaj z društvi in sicer: materinski 
dan, 1 majski pohod, pred novoletna obdaritev otrok), 
-električna energija,voda in komunalne storitve  704,85 €, 
-tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov: 483,11 €, zavarovalna premija je znašala 125,48 €, 
-drugi operativni odhodki in provizija za plačilni promet višini 1.491.99 €. Vpostavki so zajeti stroški 
miklavţevanja PGD, nabava pokalov PGD-otroško tekmovanje, obdaritev otrok OŠ-dedek mraz, 
nabava majic za tekmovanje mladincev na šaljivih igrah. 
  

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300256 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Sv. Štefan 
V letu 2018 je bilo za tekoče vzdrţevanje cest v KS Sveti Štefan  planirano  20.237 €, po 
prerazporeditvi iz proračunske postavke materialnih stroškov pa 22.663 €. Realiziranih pa je bilo 
22.662,50 €, kar pomeni 100% realizacijo. 2.142,17 € je bilo porabljeno za izgradnjo novega 
podstavka za avtobusno postajo v Brezju.  14.347,81 €   je bilo porabljeno za sanacijo ceste v 
Lekmarju.  827,24 €  je bilo porabljeno za asfaltno maso, krpanje udarnih jam in posedkov v 
Grobelcah in Babni Brdi. 
 

PU 5007 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROBELNEM 
Sprejeti plan KS Šentvid za leto 2018 je bil planiran v višini  28.882 € . 7.000 €  sredstev za 
financiranje PU KS Šentvid je bilo namensko prenesenih na PU 4004 PP 130011 za sanacijo ceste 
Bodreţ. Nakazan prihodek iz občinskega proračuna je znašal 28.760 € , prenos neporabljenih 
sredstev iz leta 2017 pa 122 €. Realizacija plana je bila 96,7% oz. 27.937,47 €. Neporabljena sredstva 
v višini 944,46 € se prenašajo leto 2019. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

 
0600957 Materialni stroški KS Šentvid 
Materialni stroški za delovanje KS so bili po sprejetem planu planirani v višini 4.916 €. Porabljenih je 
bilo 94,4% ali 4.641,18 €. Sredstva so bila porabljena za soorganiziranje prireditev v kraju 
(miklavţevanje, materinski dan, srečanje starejših krajanov , prireditev blagoslova konj, čistilna akcija, 
novoletna obdaritev otrok, golaţijada, prireditev Društva upokojencev Grobelno, vaške igre na 
Grobelnem).  Plačali smo strošek nabave kurilnega olja in telefonske stroške ter stroške plačilnega 
prometa.  
 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300257 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Šentvid 
Za tekoče vzdrţevanje krajevnih cest  je bilo po sprejetem planu planirano 23.966 €, realizacija je bila 
v višini  23.296 € oz. 97,2 %.  Dne 16.4.2018  je kraj prizadelo n€je z močnimi nalivi. Deroča voda je 
zelo poškodovala ceste, za njihovo sanacijo smo porabili 7.500 €. Sredstva so  bila porabljena  še 
vzdrţevanje ceste do lovskega doma Grobelno, ceste Lipovec - jezero, pripravo za muldo ob cesti 
Golob - Završe, gramoz za muldo ob cesti Bodreţ, košnjo obcestnih breţin in za urejanje 
makadamskih odcepov (Rimska cesta, Regoršek, Kokot, Fidler).  
 
 
 

 



 

 

126 

PU 5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE  PRI  JELŠAH 
V finančnem planu KS Šmarje pri Jelšah za leto 2018 je bilo v  planirano 113.033 €, 94.322 € je 
znašala dotacija iz proračuna Občine Šmarje , prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 je znašal 
18.711 €. Realizacija PU v letu 2018 je znašala 112.189,50 € oz. 99,25%, na podračunu je ostalo 
843,51 €. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

 
0600958 Materialni stroški KS Šmarje 
Za delovanje krajevne skupnosti je bilo po sprejetem planu predvidenih 14.007 €, po sklepu o 
prerazporeditvi na postavko vzdrţevanje cest pa 3.000 € manj. Za delovanje krajevne skupnosti in 
materialne stroške je bilo porabljenih 10.518,68 €. Stroški predstavljajo naslednje postavke: pisarniški 
material in storitve, čistilni material in storitve, gostinske storitve, stroške ogrevanja, telefonske 
storitve, zavarovalna premija, pogodba o opravljanju občasnega dela in drugi operativni odhodki. 
 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300258 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Šmarje 
Na področju upravljanja in tekočega vzdrţevanja občinskih cest  je bilo po sprejetem planu planirano 
99.026 € , po sklepu o prerazporeditvi pa 102.026 €. Porabljenih je bilo 101.670,82 € ali 99,6 % od 
planiranih sredstev. Odhodki predstavljajo čiščenje odvodnih jarkov in prepustov za odvod meteornih 
voda, košnja stranske zarasti ob cestah ter posek vejevja, popravila bankin in makadamskih cest, 
sanacije cestišč, sanacije cestišč po n€jih, izdelava muld in asfaltiranje udarnih jam ter sanacij 
asfaltov. Na cesti Mala Pristava - Bobovo je izvedena ureditev nepreglednega ovinka pri 
Pezdevškovih. Izveden je posek dela gozda, planiranje breţine in utrditev razširitve ceste. Izvedene so 
sanacije dela cestišča z ureditvijo muld , vtočnih jaškov, kanaliziranje za odvod meteornih voda ter 
asfaltiranje. Na cesti Bobovo – Sotensko - Pijovci je izvedeno čiščenje zarasti, ki so ga opravili krajani, 
Krajevna skupnost pa je izvedla planiranje cestne trase in gramoziranje. Po dveh večjih n€jih so 
izvedena popravila bankin in makadamskih cest ter odvodnjavanja meteornih voda. Na cesti Dvor – 
Sv. Miklavţ – Sotensko so izvedene sanacije cestišča z ureditvijo muld, vtočnih jaškov, kanalizacije za 
odvod meteornih voda in čiščenje jarka. Na delu ceste v dolţini 300 m je izvedena nova temeljitev 
cestišča in asfaltiranje. Na cesti Šmarje – Korpule – Belo je izvedeno rušenje in nova temeljitev z 
širitvijo cestišča v dolţini 350 m. Izvedena je nova ureditev cestnega odcepa v smeri Grobin – Povh. 
Urejena je odvodnja meteornih voda z ureditvijo muld, jaškov kanalizacije in ureditvijo odvodnega 
jarka. Na cesti Šerovo – Škofija v dolţini 800 m so izvedene sanacije cestišča z ureditvijo 
odvodnjavanja 400 m mulde, dva nova prepusta in kanaliziranje odtokov. Na cesti Predenca – 
Ješovec so izvedene sanacije cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, preplastitev asfalta v dolţini 500m 
in ureditev bankin. Stroški te ureditve niso zajeti v tej realizaciji, ker plačila zapadejo v leto 2019. 
 
 

PU 5009 KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO 
Za delovanje proračunskega uporabnika  KS Tinsko je bilo v sprejetem  planu 2018 planirano 13.210 
€, od tega 7.459 € dotacija iz proračuna občine, 5.751 € prenosa sredstev iz leta 2017. Realizacija 
tekočega leta je znašala 11.238,33 € oz. 85,07%. Ob koncu leta 2018 je na podračunu KS ostalo 
1.971 €. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin            

 
 



 

 

127 

0600959 Materialni stroški KS Tinsko 
Materialni stroški KS Tinsko  so bili planirani v višini  1.559  € . Realizacija postavke materialnih 
stroškov je bila 34,99% ali 545,50 €. Stroški so se nanašali na organiziranje prireditev v kraju : stroške 
prevoza na strokovno ekskurzijo, obdaritev  otrok ob novem letu  in stroške plačilnega prometa. 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
1300259 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Tinsko 
Na postavki tekoče vzdrţevanje krajevnih cest je bilo planirano 11.651 €. Porabljeno je bilo  91,78% 
ali 10.692,83 €. Večji del sredstev je bil porabljen gramoz za sanacijo ceste Namurš-Čakš. Plačali smo 
še gramoz za cesto do Zg. Tinsko 14, gramoz za sanacijo ceste po plazu do Zg. Tinsko 54, gramoz za 
urejanje bankin ob cesti Cvelbar - Dolenc.  
 

PU 5010 KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA 
Proračunski uporabnik  KS Zibika je imel po sprejetem planu za leto 2018 planirano 23.260 €, od tega 
1.970  € prenosa iz prejšnjega leta in 21.290 €  dotacija iz proračuna občine . Realizacija plana je bila 
94,2% oz. 21.913,57 €. Prenos neporabljenih sredstev v leto 2019 znaša 1.346,65 €. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001  Delovanje oţjih delov občin             

 
06009510 Materialni stroški KS Zibika 
Materialni stroški za delovanje KS so bili po sprejetem planu planirani v višini 3.000 €, po sklepu o 
prerazporeditvi 126 €  iz proračunske postavke tekoče vzdrţevanje cest  pa 2.874 €. Porabljenih je 
bilo 1.527,99 € oz. 53,17%. V tej porabi so zajeti stroški  soorganiziranja prireditev v kraju : materinski 
dan, miklavţevanje, novoletno obdarovanje otrok OŠ Zibika.  Kupili smo pribor in posodo za uporabo v 
večnamenskem domu na Tinskem.   
 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

 
13002510 Tekoče vzdrţevanje cest v KS Zibika 
Proračunska postavka vzdrţevanja cest  v KS Zibika je bila po sprejetem planu  planirana  v višini 
20.260 € , po prerazporeditvi pa 20.386 €. Porabljena so bila vsa sredstva. V letu 2018 smo izvedli 
sanacijo poškodovanih cestišč v izmeri nekaj čez 630 m² končne asfaltne površine. Vsa opravljena 
dela so bila vredna 13.911,66 €. Dela so bila opravljena na odsekih lokalnih cest Orehovec - Šentjanţ, 
na Škofiji nad Kozjanom, Škofija - Tacer, Zibika - Tiemme, Pustike - Koritnik - Kajba, Pustike pod 
plazom, Zibika - Strašek- Fajs (gorca). Po močnem nalivu konec maja in v začetku junija smo morali 
sanirati cesto Vrbek - Leber, ki je še vedno v gramozni izvedbi, za kar smo porabili 2.700 €. 
Spomladanski nalivi so močno poškodovali nekatere dovozne ceste v gramozni izvedbi, ki vidijo do 
domov. Zato smo krajanom pomagali z nakupom gramoza. Sami so plačali prevoz in uredili vgradnjo 
gramoza v cesto. 
 
  
Pripravila: Simona Tojnko, računovodja  
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3. OBRAZLOŢITVE  REALIZACIJE NAČRTA 
RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
Načrt razvojnih  programov 2018 do 2021 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 2018. NRP 
občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki 
proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja 
štiri leta.  
 
NRP tako predstavlja investicije in drţavne pomoči kot subvencije v štiriletnem obdobju oziroma do 
zaključka posameznega projekta. V načrtu so zajete vse naloţbe, ki se vodijo v okviru skupine kontov 
42 in 43, del skupine 41, ki se nanaša na subvencije vključene v programe drţavnih pomoči in del 
tekočih odhodkov (obveščanje javnosti in podobni stroški) skupine 40, ki se nanaša na projekte 
financirane s strani EU. 
 
V načrtu je bilo v letu 2018 vključenih 59 večjih in manjših investicijskih projektov in 2 programa 
drţavnih pomoči. Vrednost projektov je bila v sprejetem proračunu za leto 2018 planirana v višini 
6.113.250 €. Od skupnega zneska je bila predvidena vrednost subvencij v kmetijstvu 68.000 €. 
 
Med letom so bile opravljene nekatere prerazporeditve na podlagi sklepov občinskega sveta in 
ţupana, tako da je skupna vrednost investicijskih projektov v veljavnem planu za leto 2018 znašala 
6.060.158 €.  
 
Realizacija vseh projektov skupaj je znašala 4.669.669 €, kar je 77,06 % veljavnega plana. Največja 
odstopanja od planiranega so nastajala v oddelku za okolje in prostor in oddelku za druţbene 
dejavnosti. Do izvedbe nekaterih projektov ni prišlo zaradi neobjavljenih razpisov (trajnostna 
mobilnost). Izvedbo nekaterih projektov smo prestavili v leto 2019 (plazovi). Nekatere investicije nam 
je uspelo izvesti z manjšimi sredstvi od planiranih (telovadnica pri  POŠ Sveti Štefan). Z investicijo 
izgradnja Kopališča Šmarje pri Jelšah sploh nismo pričeli, saj je bila investicija vezana na prihodke iz 
predvidene prodaje zemljišč pri Jelšingradu (kar pa se ni realiziralo).   Podrobni razlogi za ponekod 
niţjo realizacijo pa so podani v obrazloţitvah posebnega dela proračuna pri vsakem proračunskem 
uporabniku. Letna realizacija investicijskih projektov je prikazana v NRP kot tretjem delu proračuna.  
 
V posebni prilogi zaključnega računa je tudi poročilo o spremembah med sprejetim planom in 
veljavnim planom v NRP pri proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in posameznih 
projektih.  
 
 
 
 V Šmarju pri Jelšah, marec 2019 
 
 
 
                                                                                                             Ţupan 
                                                                                              Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike 
 


