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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE MIRNA
PEČ ZA LETO 2019
I.

UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) opredeljuje proračun kot akt občine, s
katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno
koledarsko leto. Eno od temeljnih proračunskih načel je načelo pravočasnosti, kar pomeni, da je
proračun sprejet pred obdobjem, za katero bo veljal.
Proračun je sestavljen iz naslednjih dokumentov: odlok o proračunu, splošni del proračuna
(Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja) in
obrazložitev splošnega dela, posebni del proračuna in obrazložitev posebnega dela po programski
klasifikaciji ter obrazložitev posebnega dela po proračunskih postavkah, načrt razvojnih
programov za prihodnja štiri leta in obrazložitev načrta razvojnih programov ter kadrovski načrt.
Proračun je sestavljen iz vrste dokumentov, s katerimi smo načrtovali globalni obseg po
ekonomskih namenih, notranji strukturi, obsegu in vsebini proračuna po posameznih programih.
Naloge in projekte, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, smo opredelili v posebnem delu
proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih
programov.
Občina Mirna Peč je pripravila določena izhodišča, namenjena posrednim proračunskim
uporabnikom (javni zavodi, agencije...), drugim proračunskim uporabnikom, kot usmeritve pri
pripravi finančnih načrtov in podlago za pridobitev potrebnih podatkov priprave proračuna
Občina Mirna Peč za leto 2019.
Predlogi finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni tako, da
upoštevajo ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, prav
tako morajo biti tudi ustrezno obrazloženi. Vse te rešitve omogočajo oblikovanje občinskega
proračuna skladno z veljavno zakonodajo, podatki so preglednejši, hkrati pa je možno natančneje
spremljati porabo sredstev vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Pri pripravi proračuna občine se upošteva dani makroekonomski okvir, v okviru katerega se
določijo fiskalne zmožnosti občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi tekočih
nalog in razvojnih prioritet občine, smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih
nalogah občine, ki smo jih nato podrobneje opredelili v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe.
Ob pripravi proračuna je potrebno opozoriti tudi na druga načela poslovanja občine, ki jih je
potrebno spoštovati in upoštevati:
stvarnost pri planiranju proračuna,
preglednost proračuna (natančen, jasen in razumljiv proračun),
gospodarnost (varčno in učinkovito poslovanje, izogniti se izdatkom, ki niso nujno
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potrebni, izbrati stroškovno ugodnejše rešitve),
uravnoteženost in obvladljivost proračuna,
zakonitost – za vsak proračunski prejemek in izdatek mora obstajati zadostna pravna
podlaga: občinam je dovoljeno samo tisto, kar je predpisano.
PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga proračuna Občine Mirna Peč in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov za leto 2019 smo upoštevali naslednje predpise:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.
101/13, 55/15-ZFisP in 80/16 – ZIPRS1718; ZJF),
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18),
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17
in 21/18 – popr.),
• Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in
54/10),
• Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Priprava proračuna za leto 2019 je usklajena tudi s podzakonskimi predpisi Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; 30/02- ZJF-C in 114/06 – ZUE; ZR), in sicer:
• Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in
100/15).
Proračun, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, je usklajen z:
• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; UEM),
• Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; ZSDrP).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.
US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU).
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18
– ZSPDSLS-1 in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1).
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III.

TEMELJNA IZHODIŠČA PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETO 2019

1. Globalni makroekonomski okviri
Skladno s 17. členom ZJF je Ministrstvo za finance obvestilo občine o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. Osnova za pripravo predloga
državnega proračuna za leti 2018 in 2019, s tem tudi občinskega proračuna za leto 2019 sta
Jesenska napoved gospodarskih gibanj (september 2017) in Pomladanska napoved gospodarskih
gibanj 2018 (marec 2018) Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
(UMAR). Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske
politike.
Predstavljamo povzetek pričakovanj na podlagi podatkov UMAR Pomladanska napoved
gospodarskih gibanj 2018 (marec 2018), in sicer :
• Pomladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019
predvideva 3,8% odstotno rast bruto domačega proizvoda, nadaljevanje konjunkture visoke in
široko osnovane gospodarske rasti pričakujemo tudi za naslednje leto (3,8%). Ključni razlogi
nadaljnje rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega
dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila.
• V obdobju 2018–2020 bo pomemben dejavnik rasti tudi domača potrošnja. Rast zasebne
potrošnje bo v prihodnjih letih nekoliko nižja predvsem zaradi umirjanja rasti zaposlenosti.
Nadaljeval se bo zagon investicij, ki so se od začetka gospodarske krize močno skrčile.
Krepitev pričakujemo na vseh segmentih investicijske aktivnosti, tako v gradbeništvu
(stanovanjske in infrastrukturne investicije) kot tudi pri investicijah v opremo in stroje, ki jih
bodo ob rastočem povpraševanju nadalje spodbujali visoka izkoriščenost proizvodnih
zmogljivosti in dobri poslovni rezultati podjetij. Rast državne potrošnje bo ostala razmeroma
nizka.
• Rast zaposlenosti (v letu 2018 še precej visoka) se bo v prihodnjih letih postopno umirila
predvsem pod vplivom demografskih sprememb. Število registriranih brezposelnih se bo še
naprej zmanjševalo. Ob predvideni rasti gospodarske aktivnosti in zaposlovanja bodo na to
vplivali tudi demografski dejavniki (nadomeščanje naraščajočega števila upokojitev, prehodi
iz brezposelnosti v upokojitev).
• Rast plač se bo v obdobju 2018–2020 gibala v okvirih predvidene rasti produktivnosti.
Nadaljnje znižanje brezposelnosti in naraščajoče omejitve podjetij pri iskanju (predvsem
usposobljenih) delavcev bodo postopoma povečevali pritisk na rast plač. Vendar ob tem
pričakujemo, da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja še naprej pomembno
vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova rast
ostala skladna s produktivnostjo. V sektorju država se bo rast plač glede na dogovore letos in
prihodnje leto povišala.
• Inflacija, ki v letu 2018 ostaja razmeroma nizka (1,5 %), se bo v prihodnjih dveh letih
zmerno povišala (malo nad 2 %). Po lanski nekoliko višji inflaciji, ki je sledila obdobju zelo
nizke rasti cen oz. deflacije, podobna gibanja cen v povprečju pričakujemo tudi za to obdobje.
• Presežek tekočega računa plačilne bilance se bo v obdobju 2018–2020 ohranjal na zelo visoki
ravni (okoli 7 % BDP). Ob obsežnem razdolževanju in nato postopnem izboljševanju
poslovnih rezultatov v preteklih letih to odraža predvsem krepitev varčevanja ob ohranjanju
razmeroma nizke ravni investicij. Na presežek vpliva tudi gibanje cen surovin, ki so že nekaj
let na relativno nizki ravni. Visok presežek na tekočem računu plačilne bilance bo v
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prihodnjih letih posledica nadaljevanja visoke rasti izvoza, ki jo bosta še naprej spodbujala
rast tujega povpraševanja in relativno ugoden konkurenčni položaj slovenskega gospodarstva,
kjer tudi v letu 2019 ne pričakujemo večjih sprememb. Skoraj dve tretjini zvišanja
blagovnega presežka bosta izhajali iz povečanja količin, dobra tretjina pa iz ugodnih izvoznouvoznih cenovnih gibanj (pogoji menjave).
Ocene proizvodne vrzeli na podlagi Pomladanske napovedi kažejo, da bo gospodarstvo v
obdobju 2018-2020 že visoko v pozitivni fazi gospodarskega cikla. Podobno kažejo še
nekateri kazalniki (npr. pomanjkanje delovne sile, zgodovinsko visoka izkoriščenost
proizvodnih zmogljivosti, cene nepremičnin). Ocena položaja gospodarstva na podlagi
finančno cenovnih kazalnikov kaže na manjšo zrelost faze gospodarskega vzpona (inflacija,
rast plač, majhen obseg kreditiranja podjetij, visok presežek na tekočem računu plačilne
bilance); tu so se pozitivna gibanja namreč šele začela krepiti.
Po predvidevanjih so možnosti za višjo gospodarsko rast na kratek rok povezane predvsem z
dejavniki v domačem okolju. Na to nakazuje predvsem visoko zaupanje potrošnikov in
podjetij v gospodarstvo, ki bi lahko ob nadaljevanju ugodnih pogojev financiranja in
pozitivnih gibanj v mednarodnem okolju vodilo do še višje rasti investicij in zasebne
potrošnje. Počasi se nakazuje tudi negotovost glede politik soočanja z demografskimi
spremembami, od katerih bo odvisna tudi dinamika gospodarske rasti ter učinki na blaginjo
prebivalcev in javnofinančno vzdržnost.
V mednarodnem okolju prevladujejo negativna tveganja, ki so v trenutno zelo ugodnih
cikličnih gospodarskih razmerah povezana predvsem: s posledicami zategovanja denarne
politike v ZDA in srednjeročno tudi evrskem območju, s protekcionističnimi ukrepi in na
splošno veliko nepredvidljivostjo gospodarskih ukrepov ZDA, z visokim vrednotenjem
sredstev na finančnih trgih (predvsem v ZDA), v EU z izidom pogajanj o izstopu Združenega
kraljestva iz EU, s političnimi spremembami v evropskih državah, ki bi lahko vplivale na
ekonomske politike celotnega evropskega prostora, z globalnimi geopolitičnimi napetostmi.

2. Povprečnina, primerna poraba občine
Za pripravo proračunov potrebujemo občine podatke o primerni porabi občine, dohodnini in
finančni izravnavi. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju
občin po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno posredovati podatke o prihodkih občine
za financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine in zneske finančne izravnave.
Predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti
2018
in
2019
so
objavljeni
na
spletni
strani
ministrstva:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 temelji na določilih
Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Za izračun prihodkov občine za
financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za
financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe. Finančna izravnava so sredstva, ki se v posameznem proračunskem
letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more
financirati svoje primerne porabe;
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Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občine. Je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova (v
skladu z Zakonom o financiranju občin) financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo
občine izvajati v skladu s sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje
javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva,
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture ipd.
Na podlagi predhodnega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za
proračunsko leto 2019 upoštevana povprečnina v višini 558 EUR, opredeljena tudi v Zakonu o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819).
3. Vsebina in struktura predloga proračuna za leto 2019
Ministrstvo za finance je v mesecu oktobru 2017 objavilo Proračunski priročnik za pripravo
proračuna občine za leto 2018, v njihovem navodilu je bilo med drugim poudarjeno, da se
navedeni priročnik uporablja smiselno tudi za pripravo proračuna za leto 2019.
Iz vsebine proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov je razvidno, da zasleduje
cilje izvajanja proračunske reforme, ki se nanašajo na uskladitev javne porabe z mednarodno
prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi,
vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju ter
ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja
javne porabe:
- kdo porablja proračunska sredstva,
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
- za kaj se porabljajo javna sredstva.
Odgovori na navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s področja
javnih financ.
•

Predlog odloka o proračunu kot osnovni dokument določa proračun, postopke njegovega
izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine. V
skladu z ZJF so v odloku opredeljene naslednje vsebine:
- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, ki je
ZJF ne določa;
- izvrševanje proračuna (pooblastila županu pri izvrševanju proračuna; višina prihodkov
proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo; določitev zgornje meje sredstev
proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča župan; določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo
plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu ter
spreminjanje načrta razvojnih programov; določbe o načinu porabe sredstev splošne
proračunske rezervacije);
- posebnosti upravljanja, prodaje in finančnega premoženja občine (določitev višine dolga,
ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve);
- obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja (višina zadolžitve občine za
izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim
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podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoji za izdajo poroštev; višina
zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna – javnih
zavodov, javnih skladov in agencij, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv; višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna).
10. člen ZJF določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov:
• Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja. Pripravljen je po ekonomski klasifikaciji.
• Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednega uporabnika, in sicer po
področjih proračunske porabe iz Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih
izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih.
Tabelarni prikaz prikazuje realizacijo leta 2017, plan leta 2018 in načrtovane prejemke in
izdatke za leto 2019.
Obrazložitev posebnega dela je podana v prvem delu po programski klasifikaciji (področja
proračunske porabe, glavni programi in podprogrami), v drugem delu pa po proračunskih
uporabnikih in po proračunskih postavkah. Neposredni proračunski uporabniki Občine Mirna
Peč so: 1000 – župan, 2000 – občinski svet, 3000 – nadzorni odbor, 4000 – občinska uprava.
• Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi od leta 2019 do 2022.
Proračun je usmerjen k ciljem, kar pomeni:
- jasna, kvalitetna in natančna opredelitev cilje (kaj bomo z javnim denarjem dosegli),
- določiti kvalitetne in natančne kazalnike (ki bodo pokazali ali so bili cilji doseženi).
Pri pripravi proračuna so se upoštevala načela in konkretna izhodišča, ki izhajajo iz sprejetih
investicijskih obveznosti preteklih let, zakonske obveznosti občine in razvojne naravnanosti
proračuna. Javna poraba mora biti (načela po ZJF): zakonita, gospodarna in učinkovita.
Predlogu proračuna je priložen:
• Kadrovski načrt
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s
kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na
podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3 (Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo). S
kadrovskim načrtom prikazujemo predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje dveh let.

1. obravnava
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
893.343 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

3 .7 24 .4 91 €

Obrazložitev konta

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih
skupnosti) in prejeta sredstva iz EU.
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere,
investicijske odhodke in investicijske transfere.
Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov občine je razvidno, da v letu 2019 načrtujemo
4.617.834,68 € prihodkov in 3.724.491,22 € odhodkov, kar predstavlja v bilanci prihodkov in
odhodkov proračunski presežek v višini 893.343,46 €.
Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih ter njihovo gibanje je razvidno
iz spodnje tabele.
Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih ter njihovo gibanje je razvidno iz spodnje
tabele.

Opis
PRIHODKI
ODHODKI
PRORAČ.
PRESEŽ.
PRIMANJKLJAJ

Proračun 2017

/

3.688.790,66
4.108.289,30
-419.498,64

Proračun 2018
7.413.637,41
7.802.874,88
-389.237,47

Predlog 2019
4.617.834,68
3.724.491,22
893.343,46

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:
- tekoče odhodke (skupina 40)
- tekoče transferje (skupina 41)
- investicijske odhodke (skupina 42) in
- investicijske transferje (skupina 43).
Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je v predlogu proračuna predlagan
obseg odhodkov proračuna občine za leto 2019 v višini 3.724.491,22 €.
Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na
agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov
proračunskih uporabnikov.
1. obravnava
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Tekoče odhodke smo planirali v skladu z naslednjimi izhodišči:
- zagotovili smo sredstva za vse zakonske obveznosti po področjih porabe (stroške dela,
transfere posameznikom in gospodinjstvom …),
- zagotovili smo sredstva za fiksne obveznosti (glavnice in obresti kreditov …),
- znižanje izdatkov za blago in storitve (materialni stroški) ter izplačila plač v skladu z že
sprejetim ZUJF in v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.
Pri planiranju investicijskih odhodkov smo upoštevali naslednja izhodišča:
- namenskost porabe sredstev,
- planiranje zakonskih in drugih obveznosti, ki jih izvaja občina na podlagi realizacije nalog in
programov iz preteklega leta,
- v proračun smo uvrstili investicije vezane na prijave na razpisih za pridobitev sofinancerskih
sredstev (ZFO – sofinanciranje investicij, CLLD – sofinanciranje projekta Mirnopeški Slakov
center, sredstva za razvoj regij – regionalne kolesarske povezave, sredstva kohezija - izgradnja
vodovodne infrastrukture projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine…),
- investicije s katerimi prioritetno rešujemo zakonsko primarno dejavnost občine (vodovodni
sistemi, komunalno opremljanje področij opredeljenih z občinskim podrobnim prostorskim
aktom),
- investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (objekti v upravljanju javnih zavodov) in
gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov
in je osnova za knjiženje transakcij poračuna in osnova za pripravo konsolidirane bilance
javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin naslednji:
- 29,03 % planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke,
- 34,95 % planiranih odhodkov odpade na tekoče transferje,
- 34,06 % odhodkov je predvidenih za investicijske odhodke in
- 1,96 % sredstev za investicijske transferje.
Javnofinančni odhodki proračuna občine po letih so prikazani v spodnji tabeli.
Konto

Opis

40
TEKOČI ODHODKI
41
TEKOČI TRANSFERJI
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

1. obravnava

Proračun 2017
679.528,32
1.129.794,81
2.264.949,14
34.017,03
4.108.289,30

Proračun 2018
1.084.623,00
1.271.596,00
5.404.425,88
42.230,00
7.802.874,88

Predlog 2019
1.081.325,00
1.301.532,00
1.268.504,22
73.130,00
3.724.491,22
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40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.081.325 €
321.358 €

Obrazložitev konta

Plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni
dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in
druge izdatke zaposlenim.
Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim v letu 2019 so predvideni glede na upoštevano
število zaposlenih v sprejeti sistemizaciji - kadrovski načrt za leto 2019.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

51.894 €

Obrazložitev konta

Prispevke delodajalcev za socialno varnost predstavljajo prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in
pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

662.666 €

Obrazložitev konta

Izdatke za blago in storitve predstavljajo pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški
material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov,
založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški
oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve),
posebni material in energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (električna energija,
poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in
elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale),
prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v
državi, hotelske in restavracijske storitve v državi), stroški prevoza v državi, tekoče
vzdrževanje (tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki
za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče
vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije
za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), drugi operativni odhodki (plačila
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, posebni
davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, članarine v
domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih
postopkov.
1. obravnava
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403 Plačila domačih obresti

34.407 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov
poslovnim bankam.

409 Rezerve

11.000 €

Obrazložitev konta

Rezerve predstavljata splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva.
Sredstva proračunske rezerve so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1.301.532 €
144.396 €

Obrazložitev konta

4100 - Subvencije javnim podjetjim
Subvencije javnim podjetjem v proračunu občine so planirane kot pokrivanje razlike med
nižjimi prodajnimi cenami od lastnih cen storitev gospodarskih javnih služb, ko le-te ne
zagotavljajo vsaj ničelnega poslovnega rezultata na nivoju občine ter je zato planirana izguba
za občino. Občina take razlike v ceni izkazuje med odhodki proračuna kot subvencijo cen
storitev gospodarskih javnih služb. Če je na koncu poslovnega leta kljub temu ugotovljena
izguba, jo mora občina kot ustanoviteljica javnega podjetja dodatno pokriti iz sredstev
proračuna.
V letu 2019 so iz proračuna Občine Mirna Peč za subvencije cen GJS planirana sredstva v
višini 103.896 €.
4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Pretežni del subvencij podjetjim in zasebnikom predstavljajo kompleksne subvencije v
kmetijstvu, ki so planirane v višini 40.000 €. Predvidene so še subvencije podjetnikom za
subvencioniranje obrestne mere in za inovacije v podjetništvu v višini 5.500 € (sofinancira se
en inovativni predlog letno) ter subvencij najemnin v zdravstvu v višini 6.500 €.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

814.268 €

Obrazložitev konta

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo transferi za zagotavljanje socialne
varnosti (izplačila družinskemu pomočniku, pomoč na domu), drugi transferi posameznikom
(regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno
1. obravnava
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programov v vrtcih in plačili staršev, denarne nagrade in priznanja, subvencioniranje stanarin,
drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

68.111 €

Obrazložitev konta

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

274.757 €

Obrazložitev konta

413 - Drugi tekoči domači transferi
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekočo transferi občinam (sredstva, prenesena
drugim občinam), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za
zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči
transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v
javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proračunski uporabniki.
Sredstva so namenjena tekočim transferom javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina
Mirna Peč.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.268.504 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.268.504 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi, izgradnji ali
nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, zemljišč,
prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev).
Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in
projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja
občine.
V spodnji tabeli je prikazana realizirana in planirana višina investicijskih odhodkov občine po
letih in njihov delež v celotnih odhodkih proračuna občine.
Konto

Opis

42

INVESTICIJSKI
ODHODKI
Delež v odhodkih

1. obravnava

Proračun 2017

Proračun 2018

Predlog 2019

2.264.949,14

5.404.425,88

1.268.504,22

55,13%

69,26%

34,06%
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Sredstva so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko
vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture, nujnih
vzdrževalnih del na objektih šol, šolskih športnih igrišč in drugih objektih ter nakupu opreme,
druge opreme in napeljav.
Posamezne investicijski projekti so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Mirna
Peč po posameznih letih.
Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v letu 2019 so predvideni v višini
1.268.504,22 €.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

73.130 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
51.130 €
Obrazložitev konta

Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam ter
investicijske transfere proračunskim uporabnikom. Investicijski transferi se nanašajo na
nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.
Sredstva investicijskih transferjev so namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,
nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo v lasti
ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter sredstev za investicijsko vzdrževanje, obnove in
drugo pri prejemnikih teh sredstev.
Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam vključujejo izdatke občine, so prenesena
denarna nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (javnih podjetij in drugih upravljavcev
premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali
drugih osnovnih sredstev ter za obnove. Investicijski transferi ne povečujejo realnega
premoženja občine.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

22.000 €

Obrazložitev konta

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni šolam, vrtcem in javnim
zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč za investicijsko vzdrževanje.
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (občinam, javnemu zavodu Osnovna šola
Toneta Pavčka) so v letu 2019 predvideni v višini 22.000 €.

1. obravnava
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4 .6 17 .8 35 €

Obrazložitev konta

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:
- davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne
prihodke.
Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za
financiranje nalog občine upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati
na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:
1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje,
osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in
kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z
zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture,
zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz
občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo
iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in
razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.
Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo
pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za
izračun povprečnine.
Financiranja občine s strani države določajo 13., 14. in 15. člen Zakona o financiranju občin.
V predlogu proračuna za leto 2019 je financiranje občine s strani države - primerne porabe,
dohodnine in finančne izravnave upoštevano v obsegu, kot ga določa veljavni Zakon o
izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.
Z ZIPRS1819 je za leto 2019 določena povprečnina v višini 558 € na prebivalca.
Izhodišča za financiranje po ZFO so tako sledeča:
o Primerna poraba za leto 2019 znaša 2.024.657 €, od tega v celoti iz naslova
dohodnine.
o Sredstva za sofinanciranje investicij se zagotavljajo v višini 6 % skupne primerne
porabe občin, pri čemer se v letu 2019 3 % sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih
sredstev iz državnega proračuna in 3 % sredstev v obliki odobritve dodatnega
zadolževanja občin v proračunu države.

1. obravnava
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Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna po letih je razviden iz spodnje tabele:
Konto

Opis

70
71
72
73
74
SKUPAJ

DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

Proračun 2017
2.094.099,57
259.198,58
1.505,00
0,00
1.333.987,51
3.688.790,66

Proračun 2018

Predlog 2019

2.216.015,00
2.480.704,00
22.870,00
1.000,00
2.693.048,41
7.413.637,41

2.267.809,00
1.845.923,00
0,00
1.000,00
503.102,68
4.617.834,68

2.267.809 €
2.024.657 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Najpomembnejši vir proračuna občine so
davčni prihodki, ki zajemajo vse vrste davkov, kot so davki od dohodka in dobička
(dohodnina, davek na dobiček in drugi), davki na premoženje (davki na nepremičnine,
premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje) in domači davki na blago in storitve
(DDV, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za uporabo cest in drugi). Z
omenjenimi prihodki občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog. V bilanci prihodkov
proračuna načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po
naslednjih skupinah prihodkov: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači
davki na blago in storitve.
V predlaganem proračuna smo davčne prihodke planirali glede na realizacijo iz preteklega leta
in glede na izračune pri financiranju obveznih nalog občine, ki smo jih prejeli s strani
Ministrstva za finance.
Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje
primerne porabe za leto 2019 v višini 2.024.657 €, ki je izračunan na podlagi Zakona o
financiranju občin in določene povprečnine za leto 2019 (ZIPRS1819) v višini 558,00 €.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih
cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun
prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev
prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako
pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam
enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev
pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim
obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se
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občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in
solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za
financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občin. Izračuni se nahajajo na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_pora
be_obcin_in_zneskov_financne_izravnave/ in smo jih občine prejele 10.10.2017.

703 Davki na premoženje

197.792 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje v bilanci prihodkov in odhodkov občine zajemajo davke na
nepremičnine in premičnine, davke na dediščine in darila ter davke na promet z
nepremičninami in na finančno premoženje. Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih
intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.
Davki na premoženje so planirani v višini 197.792,00 €. Med davki na premoženje
predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjeno v višini 142.000 €.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 44/97). Plačuje se od zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča Občine Mirna Pec (Ur.l. RS, št. 87/2016). Z navedenim Odlokom o NUSZ so
določena območja plačevanja NUSZ, merila, ki določajo višino točk za izračun nadomestila
glede na lego in območja plačevanja NUSZ, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
in drugimi objekti, namen uporabe oz. vrsto dejavnosti, smotrno rabo stavbnega zemljišča,
izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Zemljišča na
katerih se plačuje nadomestilo so glede na lego in opremljenost razvrščena v tri kakovostne
skupine, ki so razvidna iz grafične karte, ki je sestavni del Odloka o NUSZ. 1. kakovostna
skupina: Mirna Pec, 2. kakovostna skupina: Biška vas, Dolenja vas pri Mirni Peci, Dolenji
Globodol, Dolenji Podboršt, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Hmeljčič,
Hrastje pri Mirni Peci, Jablan, Jordankal, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Orkljevec,
Poljane pri Mirni Peci, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peci,
3. kakovostna skupina: vsa ostala naselja in območja izven 1. in 2. kakovostne skupine
Višina NUSZ se izračuna tako, da se za vsak posamezni primer v skladu z Odlokom o NUSZ
določi število točk in površino za odmero, zneski pa se pomnožijo z ustrezno višino vrednosti
točke, določeno s sklepom občinskega sveta. Vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mirna Pec v skladu s 13. členom Odloka o
NUSZ določi Občinski svet Občine Mirna Peč na predlog župana. Zadnji sklep o vrednosti
točke je Občinski svet Občine Mirna Peč sprejel v letu 2008 (Uradni list RS, št. (125/2008)),
po katerem se vrednosti točk do sprejetja novega sklepa revalorizirajo z letnim indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Vodenje baze podatkov v
zvezi z odmero NUSZ je v pristojnosti občine, odločbe o odmeri NUSZ na podlagi
posredovane baze pa izdaja Finančni urad RS v okviru Ministrstva za finance.
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Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 4.300 €, od prostorov za
počitek in rekreacijo pa v višini 4.400 € .
Ocenjuje se, da bomo v letu 2019 prejeli za 142 € davkov na premičnine (konto 7031), kjer
zadnja leta beležimo prihodek iz naslova davka na vodna plovila.
Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so v višini 6.100 €.
Prihodki od davkov na dediščine in darila so ocenjeni na podlagi dosežene realizacije davkov
v preteklih letih, saj na prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila občina ne more
vplivati. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar
denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem
preživljanju.
Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) se planira
prilive v višini 40.520 €, saj beležimo višjo realizacijo teh prihodkov v preteklih letih.
Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje fizičnih in
pravnih oseb so ocenjeni glede na dinamiko gibanja v zadnjih letih. Zavezanec za davek na
promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina
leži

704 Domači davki na blago in storitve

45.360 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz tega naslova zajemajo davek od iger na srečo, ki ga placa fizična oseba v višini 15
% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi, posebno takso za uporabo igralnih
avtomatov zunaj igralnic, ki jo plačujejo pravne osebe in zasebniki po zakonu o začasni
ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Planirani so na
podlagi dosežene realizacije preteklih let.
Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična
taksa in komunalna taksa, ki sta določeni z občinskimi akti, na podlagi Zakona o komunalnih
taksah ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki predstavlja nadomestilo uporabnikov za
uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij.
V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse iz naslova
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Med davke na posebne storitve (konto 7044) je vključen davek na dobitke od iger na srečo, ki
je ocenjen v višini 5.000 €.
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047), kamor so
uvrščene komunalne takse. Turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, je ocenjena v
višini 220 €, na strani porabe pa je kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini 3.035 €. V okviru drugih davkov
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na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadlih voda v višini 990 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.845.923 €
200.223 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v
skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku,
prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine,
denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in
druge nedavčne prihodke.
Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu predstavljajo prihodki od premoženja ter
prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov.
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo prihodke od
dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice.
Prihodki od obresti predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od
depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.
Prihodki od premoženja zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore in
zemljišča, zakupnine, podeljene koncesije, prihodke iz naslova najemnin za najeto javno
gospodarsko infrastrukturo.
Prihodki od drugih najemnin vključujejo prihodke od oddaje premoženja občine v najem.
Najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca in se
namensko porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne gospodarske infrastrukture. V proračunu
so iz tega naslova planirani prihodki od podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. in podjetja
CeROD d.o.o. Novo mesto. Njena višina je planirana na osnovi predračuna amortizacije za
leto priprave proračuna.
V letu 2019 se planira za 350 € prihodkov iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in
dividend finančnih družb, 50 € prihodkov pa iz naslova obresti (konto 7102). Med nedavčnimi
prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), ki so planirani v
skupni višini 192.148 €, največ na račun prihodkov od najemnin GJI v JP Komunala Novo
mesto, iz tega naslova pričakujemo prihodke v višini 163.000 €.
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711 Takse in pristojbine

9.200 €

Obrazložitev konta

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks, ki predstavljajo delno plačilo na
osnovi Zakona o upravnih taksah, ki se po predpisani tarifi zaračunavajo kot odškodnina za
opravljene storitve javne uprave.
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 9.200 €.
Kadar so izražene razvojne potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo te biti
ustrezno utemeljene. Občina jih pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta upošteva
le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja
varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Za leto 2019 so v proračunu planirani tudi prihodki
od taks iz naslova podanih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.

712 Globe in druge denarne kazni

4.500 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni štejemo globe in druge denarne kazni, ko občinski inšpektorji in mestni
redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov, s katerimi občina
ureja zadeve iz svoje pristojnosti in zakonov, če je za to v zakonu dano pooblastilo lokalni
skupnosti. Namen nadzora je, da se pri pravnih in fizičnih osebah ugotovi izvajanje oziroma
spoštovanje zakonov in sprejetih občinskih odlokov in v primeru ugotovljenih kršitev odredijo
ustrezni ukrepi. Vse z namenom, da se zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet in
varnost občanov, varovanja cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
varovanja javnega premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, spremljanja in podajanja
predlogov za izboljšanja stanja na področjih, ki jih nadziramo. Pri svojem nadzoru občinski
inšpektorji in redarji ne delujejo samo kaznovalno, temveč tudi izrekajo opozorila, ustne
odredbe in želijo v največji možni meri delovati preventivno.
Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in
prekrškov po občinskih predpisih.
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke za nadomestilo
za degradacijo in uzurpacijo prostora in globe za prekrške v letu 2019 predvideva 4.500 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

15.000 €

Obrazložitev konta

Med prihodke od prodaje blaga in storitev štejemo druge prihodke od prodaje (sponzorstva)
oziroma zaračunavanja storitev uporabnikom.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani na podlagi lanskoletnih prihodkov v višini
2.000 €.
V letu 2019 so upoštevani prihodki od prodaje vstopnin v Pavčkovem domu v višini 3.000 € in
prihodki od prodaje vstopnin v muzeju Lojzeta Slaka v ocenjeni višini 10.000 €.
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Skupaj so planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 15.000 €.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.617.000 €

Obrazložitev konta

Druge nedavčne prihodke občine predstavljajo predvsem prihodki od komunalnih prispevkov,
ki se plačujejo kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v povezavi z
izdanimi dovoljeni za gradnjo in priključitvami obstoječih objektov na novozgrajeno
kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
Višina komunalnega prispevka, ki se odmeri posameznemu investitorju, se določa na podlagi
sprejetih Programov opremljanja in Odlokov o komunalnem prispevku. Višina prihodkov, ki
bodo realizirani v posameznem letu, pa je odvisna od števila vlog za izdajo gradbenega
dovoljenja in večjih investicij, kakor tudi odločitev investitorjev o obročnim plačevanju
komunalnega prispevka kot tudi o akontiranju komunalnega prispevka za komunalno urejanje
območja.
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki so ocenjeni na 1.400.000 €
- drugi nedavčni prihodki - akont. kom. prispevka za stanovanjsko gradnjo, komunalni
prispevek pri priključevanju na javni vodovod in kanalizacijo ter prihodki iz naslova povračil
stroškov lokacijske preveritve, ki so ocenjeni v višini 217.000 €.
Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so ocenjeni na podlagi predvidenih investicij,
lanskoletne realizacije in zainteresiranih novih vlagateljev. Ostali prihodki iz tega naslova se
planirajo glede na oceno posameznih projektov, v katerih naj bi s svojim deležem sodelovali
tudi zainteresirani občani oz. investitorji.

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000 €
1.000 €

Obrazložitev konta

Donacije iz domačih in tujih virov so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi
sporazumov, pogodb od domačih pravnih ali fizičnih oseb ali iz tujine za določene namene, za
katere se ta sredstva dodelijo.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani na podlagi lanskoletnih prihodkov v višini
1.000 €.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

503.103 €
170.470 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni
države, lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunajproračunskih skladov ter javnih agencij. To niso izvirni prihodki občinskega proračuna,
predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. V tej skupini se izkazujejo tudi
sredstva, prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
različnih politik.
Planirani so prihodki iz naslova transfernih prihodkov iz državnega proračuna v višini
503.102,68 €. Največji del predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in
iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko.
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo prejeta sredstva iz državnega
proračuna, transferne prihodke iz občinskih proračunov in prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov.
V okviru skupine prihodkov Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirani naslednji
prihodki:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova požarne takse
- sredstva državnega proračuna za investicije: sredstva po 23. členu ZFO za sofinanciranje
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje
skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, ki jih bomo v letu 2019 namenili za
sofinanciranje projekta Mirnopeški Slakov center v višini 70.000 €;
- druga prejeta sredstva za tekočo porabo (sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja
medobčinskega inšpektorata in redarstva, sredstva sofinanciranja vzdrževanja gozdnih
cest) v višini 23.341 €;
- Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja. Med temi prihodki so planirana
sredstva Zavoda RS za sofinanciranje izdatkov za plače zaposlenih preko javnih del v
višini 16.800 €;
- sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Suha krajina (SLO udeležba) v višini
52.786,21 €. Investicija se vodi na PP 16069 in bo skladno s časovnim načrtom izvedena
do 31.12.2018, v letu 2019 bodo poplačani 10% zadržki od situacij. Skladno s terminskim
planov izvedbe bo potekalo tudi sofinanciranje sredstev. Skupna vrednost projekta za našo
občino znaša 4.336.219,59 €, vire za financiranje projekta so zagotovljeni z lastnimi
finančnimi sredstvi občine v višini 989.671,91 €, iz državnega proračuna RS v višini
502.003,42 € in iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v višini 2.844.543,64 €.
- sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
v višini 7.163 € .
- Transferni prihodki iz občinskih proračunov
Prejetih sredstev iz občinskih proračunov v letu 2019 ni predvidenih.
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Prejetih sredstev iz drugih javnih skladov v letu 2019 ni predvidenih.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
332.632 €
Evropske unije
Obrazložitev konta

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
strukturnih skladov:
V letu 2019 za naslednje namene:
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
strukturnih skladov za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave Trebnje Mirna Peč - Novo mesto v višini 28.653 € .
7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada:
V letu 2019 za naslednje namene:
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Oskrbe s pitno vodo Suhe krajine v višini
298.979,47 € .

1. obravnava

Stran 27

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

C. RAČUN FINANCIRANJA

-883.250 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1 .0 23 .2 50 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je
razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo
državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na
odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih
papirjev.
Iz naslova odplačil kreditov in poplačila stroškov financiranja so planirani izdatki glede na
prejete amortizacijske načrte poslovnih bank. Obveznosti iz naslova zadolževanja so usklajene
s poslovnimi bankami, planirana so v skupni višini 153.250,38 €. Planirani so tudi izdatki za
vračilo v letu 2018 predvidenega najema kratkoročnega kredita v višini 800.000,00 € za
zalaganje EU sredstev projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Za sofinanciranje investicij
iz proračuna Evropske unije se občina namreč lahko zadolži, vendar največ do višine
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Nobena od zadolžitev se ne
šteje v obseg zadolževanja občine.
V računu financiranja se občina lahko zadolži tudi za kritje presežkov odhodkov nad prihodki
v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), in sicer za sofinanciranje
investicij, opredeljenih v veljavnem proračunu. Za leto 2019 je iz tega naslova planirano
črpanje povratnih sredstev iz državnega proračuna po deležu, ki jih občina lahko koristi za
investicije (23. člen ZFO – 3% PPi). Planirana predmetna povratna sredstva so v višini 70.000
€. Natančna zadolžitev (koriščenje povratnih sredstev iz drž. proračuna na podlagi 23. člena
ZFO) bo realizirana na podlagi izračunov deležev občinam - 3% PPi, kar sicer trenutno znaša
66.771,00 €, se pa med letom lahko še spremeni.
V računu financiranja je tako predvideno neto zadolževanje v višini 883.250,38 €.

50 Zadolževanje
500 domače zadolževanje

70.000 €
70.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 se občina namerava zadolžiti v višini 70.000 €, skladno s 56. členom ZIPRS1617
najame kredit iz naslova dodatnega zadolževanja v državnem proračunu za sofinanciranje
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje
skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (23. člen ZFO).
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V letu 2019 je predvideno zadolževanje iz tega naslova za sofinanciranje obnove prostorov
stare šole v okviru projekta Mirnopeški Slakov center.

55 ODPLACILO DOLGA
550 ODPLACILO DOMACEGA DOLGA

953.250 €
953.250 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov poslovnim bankam in odplačila
kreditov drugim finančnim institucijam.
V letu 2019 so planirana odplačila glavnice in obresti za najete kredite za izgradnjo vrtca in
osnovne šole v skupni višini 953.250,38 € in za vračilo v letu 2018 najetega kredite v višini
800.000 € za financiranje oziroma zalaganje sredstev EU za izgradnjo Suho kranjskega
vodovoda.
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OBČINA MIRNA PEČ

PRORAČUN ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL
OBRAZLOŽITVE
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

3.724.491 €

1000 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

93.163 €
35.392 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan).
Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga
in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog,
nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
Občini Mirna Peč, kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

35.392 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinski svet,
župan in podžupan):
- zagotavljanje sredstev za nemoteno opravljanje nalog funkcij župana in podžupanov, ki jih
nalagajo zakoni in ostali podzakonski akti;
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, sejnine udeležencem na sejah
občinskega sveta, komisij, odborov in sredstev, potrebnih za delovanje svetniških skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan,
podžupani in drugi občinski funkcionarji. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih
delovnih teles (odborov in komisij) so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih
smernic občinskega sveta in političnih strank, zastopanih s svetniki v občinskem svetu.
Poglavitna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega organa lokalne skupnosti je, da skupaj
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z svojimi matičnimi odbori in komisijami skrbi za uresničevanje sprejete politike na
posameznih področjih in programov finančno ovrednotenih v občinskem proračunu. Občinski
svet sodeluje z županom, podžupani in občinsko upravo, saj se le tako lahko uresničujejo
zastavljeni cilji, ki omogočajo boljšo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in
občanov ter kontinuiran razvoj občine kot celote.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

20.062 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine
Mirna Peč. Slednje določa Statut občine, sprejet na podlagi določil Zakona o lokalni
samoupravi. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke in
druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine. Dejavnost občinskega sveta predstavlja stroške sej občinskega sveta, stroške
odborov in komisij ter financiranje političnih strank.
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega
sistema.
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o preprečevanju korupcije
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Odlok o plačah funkcionarjev
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Zakon o medijih
Statut Občine Mirna Peč
Poslovnik o delu občinskega sveta
Odlok o nagradah in priznanjih v Občini Mirna Peč
Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles
občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
Poslovniki o delu nadzornega odbora Občine Mirna Peč
Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Mirna Peč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles
(odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank,
delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne
samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in
izvajanjem novih predpisov.
Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je,
da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega
tudi uresničuje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami,
županom in občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in
njenega uresničevanja.

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)
9.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izplačila sejnin članom občinskega sveta, ki
se izplačujejo na podlagi veljavnega Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine
Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradni
list RS, št. 75/15).
Občinski svet Občine Mirna Peč šteje 10 članov in ima 6 stalnih delovnih teles – odborov in
komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom
občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)
je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi, poleg občinske volilne
komisije (OVK), ki jo opredeljuje Zakon o lokalnih volitvah. Vse ostale komisije občinskega
sveta so opredeljene v statutu in poslovniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki vezani na delovanje občinskega sveta so planirani glede na realizirane odhodke iz
prejšnjega proračunskega obdobja.

01002 Materialni stroški sej občinskega sveta

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za materialne stroške izvedbe sej občinskega
sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so planirani glede na realizirane odhodke iz prejšnjega proračunskega obdobja.

01003 Stroški odborov in komisij (tudi svet za vzgojo in varstvo v cestnem
prometu)
8.952 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izplačila sejnin članom delovnih teles
občinskega sveta, ki se izplačujejo na podlagi veljavnega Pravilnika o plačah in delih plač
funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter
nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 75/15).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so planirani glede na realizirane odhodke iz prejšnjega proračunskega obdobja.

01005 Financiranje političnih strank in stroški svetniških skupin

1.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank poteka na podlagi sprejetega sklepa o financiranju političnih
strank iz leta 2010, na podlagi katerega sredstva pripadajo političnim strankam, ki so
kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah za člane občinskega sveta. Stranka pridobi sredstva iz
proračuna lokalne skupnosti, če je pridobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo
presegati 0,6 % zakonskega obsega sredstev, ki jih ima lokalna skupnost za zagotavljanje
ustavnih in zakonskih letnih nalog (primerna poraba).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki vezani na delovanje občinskega sveta so planirani glede na izračun po sprejetem
sklupu.
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

15.330 €

Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

01004 Občinska volilna komisija

6.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01006 Volitve župana in občinskega sveta

8.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
27.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno
ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo
prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in
kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe
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0403 Druge skupne administrativne službe

27.100 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti (vzdrževanje spletni strani občine), objavo
občinskih predpisov in za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb, sofinanciranje prireditev v okviru občinskega praznika.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotno obveščanje javnosti o dogajanjih, prireditvah, sejah občinskih svetov, s predpisi in
ukrepi lokalne skupnosti…
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.000 €

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi
lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti,
dogajanji v občinskem prostoru, sofinanciranje prireditev, ki se izvedejo v okviru občinskega
praznika…

04002 Objava občinskih predpisov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za objave občinskih predpisov Občine Mirna
Peč v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
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04004 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov informiranja občanov preko spletne
strani Občine Mirna Peč (stroški zakupa prostora in spletne strani, stroški urejanja in
objavljanja prispevkov na obeh portalih…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.100 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04005 Prireditve ob občinskem prazniku

20.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sklop športno – rekreativnih in zabavnih prireditev v okviru občinskega praznika, ki se
sedaj financirajo iz občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so planirani na ravni preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno
za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave in drugih
skupnih zadev. Zajema dejavnosti, katere občinske službe opravljajo znotraj uprave in
aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Mirna
Peč. Sredstva so namenjena za delovanje zvez občin, združenj občin in drugih oblik
1. obravnava

Stran 38

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

povezovanja občin ter delovanju občinske uprave. Področje proračunske porabe zajema
članstvo v Združenje občin Slovenije in zagotavljanje notranje revizijske službe.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve Občine Mirna
Peč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog
občinske uprave, z namenom kakovostnega in učinkovitega izvajanja upravnih, strokovnih,
pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi proračunskih sredstev na
področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo. Področje zasleduje stabilno
delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne samouprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
4.900 €
Opis glavnega programa

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in
zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike
povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje in povezovanje zvez občin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru glavnega programa je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje nevladnih institucij
lokalnih skupnosti ter izvedba notranjih nadzorov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

4.900 €

Opis podprograma

Nacionalno združenje lokalnih
skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne
samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije),
Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
stanovanjski zakon
zakon o javnih uslužbencih
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zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru glavnega programa je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje nevladnih institucij
lokalnih skupnosti in izvesti notranji nadzor.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledijo dolgoročnim ciljem.

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo letne
članarine Združenju občin Slovenije v katero je vključena tudi Občina Mirna Peč. Zveza
sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne roke za
podajanje pripomb pri sprejemanju zakonodaje in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za
učinkovito komunikacijo med občinami in državo. Velik delež porabe proračunske postavke
predstavlja znesek, ki je namenjen delovanju skupne notranje revizijske službe, ki je
organizirana v sklopu ZOS in deluje od leta 2009.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in plan dela Združenja občin Slovenije.

14 GOSPODARSTVO

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija občine in prepoznavnost občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.000 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v Občini Mirna Peč.
Zajete so aktivnosti, ki se nanašajo na oblikovanje celostne podobe Mirne Peči, oblikovanja
integralnih turističnih proizvodov, koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta
uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma
in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistično
društvena dejavnost,izdelava promocijskih gradiv, domača in umetnostna obrt, idr.).
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji. Kvalitativni cilji so:
izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih
turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe in logotip Novega mesta kot privlačne
turistične destinacije, povezovanje turističnih ponudnikov. Kvantitativni cilji so: povečanje
števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje povprečne
dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov
in nočitev turistov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v
občini in regiji. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja
turistične signalizacije, povečanje prepoznavnosti občine kot privlačne turistične destinacije za
različne ciljne skupine. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacije, št. tematskih
poti, boljša prepoznavnost in promocija občine Mirna Peč, št. turističnih nočitev in turistov,
prihodek turistične takse, št. odmevnih kulturnih dogodkov in ostalih doživetij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine

5.000 €

Opis podprograma

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne
dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Ključno področje izvajanja podprograma je sofinanciranje programov turističnih društev in
zvez.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečevanje prepoznavnosti območja
občine kot turističnega območja in sama predstavitev lokalnih turističnih produktov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene
predvsem v tiskanje promocijskih materialov in v sodelovanje ter predstavljanje naše
turistične ponudbe na sejmih in drugih prireditvah.

14008 Postavitev označevalnih tabel občine, ureditev urbanega jedra

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvideni odhodki za izdelavo tabel za informacijsko – turistične namene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebe na terenu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

20.771 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Progami v kulturi

1803 Programi v kulturi

20.771 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledijo dolgoročnim ciljem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

20.771 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja medijev o delu občinskega sveta,
župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna Peč. V
okviru podprograma se sredstva namenjajo tudi za izdajo občinskega glasila »Glasilo Občine
Mirna Peč« in za izdelavo in tiskanje občinskega koledarja.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o javnih uslužbencih, Uredba o upravnem poslovanju, Statut Občine Mirna
Peč, Odlok o izdajanju občinskega glasila »»Glasilo Občine Mirna Peč«, Pravilnik o plačah in
delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: sprotno obveščanje in informiranje občank in občanov o delu Občinskega
sveta in Občinske uprave Občine Mirna Peč, obveščanje občank in občanov o pomembnejših
prireditvah in dogodkih v občini, težnja k ažurnejšemu obveščanju oz. informiranju občank in
občanov o dogodkih, prireditvah, obvestilih, o delu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so sofinanciranje projekta »Iz naših občin« Televizije Novo mesto, financiranje
drugih enkratnih oddaj, kot npr. »Županje in župani« na Radiu Sraka, novoletna voščila v
medijih občankam in občanom…

18008 Obveščanje javnosti (zunanji mediji)

5.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenjajo sofinanciranju informativnega programa lokalne
Televizije Novo mesto, in sicer na podlagi »Pogodbe o poslovnem sodelovanju«. Televizija
Novo mesto izvaja projekt »Dolenjski obzornik«, v okviru katerega se zagotavlja objektivno
in nepristransko poročanje ter uravnoteženo predstavitev različnih mnenj in stališč. Televizija
Novo mesto se s podpisom in sklenitvijo Pogodbe o poslovnem sodelovanju oz. sofinanciranju
in izvedbi televizijskega projekta »Dolenjski obzornik« zavezuje, da vsebine hrani in arhivira.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije preteklega leta.

18009 Izdajanje občinskega časopisa - Glasilo Občine Mirna Peč

14.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi in tiskanju glasila (nadomestilo članom uredniškega odbora,
zunanjim sodelavcem, grafični pripravi in tiskanju). Redno izdajanje občinskega glasila, ki ga
prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Mirna Peč, torej 1000 izvodov, obseg glasila
povprečno znaša 28 strani. Zagotavljajo se sredstva za avtorske honorarje in nadomestila za
delo odgovornega urednika, avtorske honorarje članov Uredniškega odbora občinskega glasila
ter grafično obdelavo in tiskanje glasila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije preteklega leta.

18010 Izdelava in tiskanje občinskega koledarja

1.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena grafični pripravi in tiskanju občinskega setvenega koledarja, ki ga
konec leta razpošljemo po vseh gospodinjstvih v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije preteklega leta.

2000 Nadzorni odbor
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.393 €
4.393 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno
porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.393 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Mirna Peč skladno s sprejetim programom dela.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.393 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za
posebne strokovne naloge nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o
lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Poslovnik o delovanju NO.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Mirna Peč, na podlagi
Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles
občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora in na podlagi letnega programa dela
Nadzornega odbora. Dolgoročni cilji so: z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih
uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
občine skladno s sprejetim programom dela.
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02003 Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno
opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
4.393 €
strokovne naloge nadzora)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za delovanje nadzornega odbora, in sicer stroški za
pisarniški material in storitve, sejnine članom nadzornega odbora ter drugi operativni odhodki
za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora pa so
odvisni predvsem od števila sej, ki bodo sklicane s strani predsednika nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirano glede na preteklo leto.

3000 Župan, podžupan
01 POLITIČNI SISTEM

42.940 €
32.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan).
Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga
in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog,
nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
Občini Mirna Peč, kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

32.240 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

32.240 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni
stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za
javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah,
zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva se zagotavljajo za plačo župana in nadomestilo potnih stroškov v državi, vendar
izven matične občine in morebitne druge operativne odhodke. Globalni cilji so skrb za razvoj
občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni planirani cilji in rezultati so: zagotavljanje materialnih pogojev na področju
protokolarnih zadev, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine
v medijih, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti
sveta, okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo, zagotoviti
sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni
skupnosti, izvajanje sprejetih aktov sveta…
Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

01007 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno
opravljanje funkcije
29.540 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina nadomestila za izvajanje funkcije župana je določena z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju. Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Prav tako je v skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi, potrebno zagotoviti nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije
podžupana.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač
v javnem sektorju.

01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje materialne stroške za funkcionarje, in sicer izdatke za reprezentanco.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 se predvideva za materialne stroške za funkcionarje 2.700,00 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
10.700 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno
ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo
prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in
kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

10.700 €

Opis glavnega programa

Vključuje tudi sredstva za pokroviteljstva in dotacije občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetne izvedbe protokolarnih dogodkov, promocije občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je promocija občine in izvedba kvalitetnih dogodkov v občini ter zagotavljanje
sodelovanja z organizatorji prireditev in dogodkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

10.700 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04006 Pokroviteljstva, dotacije občine - protokolarni dogodki

10.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva s katerimi razpolaga župan na podlagi prošenj in so namenjena promociji in
pokroviteljstvu določenim dogodkom oziroma osebam. S proračunsko postavko razpolaga
župan z odredbo, in sicer so bila sredstva porabljena za pomoč pri izvedbi različnih prireditev
od kulture, športa do mladinskih projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

4000 Občinska uprava
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.583.995 €
2.422 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V
občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za
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finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter
smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

2.422 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov med podračuni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med
podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med
podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.422 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov med podračuni.
Obsega plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki
Slovenije, FURS – za pobiranje NUSZ), plačila bančnih storitev ter plačila za pobiranje
občinskih okoljskih taks, s strani komunalnega podjetja.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, gospodarno in pregledno
ravnanje z javnimi sredstvi.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
(provizije UJP, Banki Slovenije, FURS – za pobiranje NUSZ), plačila bančnih storitev ter
plačila za pobiranje občinskih okoljskih taks komunalnemu podjetju,.

02001 Stroški plačilnega prometa

1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo planirani izdatki provizij Banke Slovenije, provizij Urada za javna plačila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov. V letu 2019 se predvideva za stroške
plačilnega prometa 1.050 €.

02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev

1.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani izdatki so namenjeni za plačila provizij za pobiranje okoljskih taks in nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča s strani DURS.
Po pogodbi okoljsko takso zaračunava skupaj s komunalnimi storitvami JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., prihodek iz naslova taks pa je sestavni del prihodkov občinskega proračuna.
Provizija znaša 3 % od obračunane takse.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
30.131 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno
ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo
prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in
kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave
0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1.290 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje javne e-točke v kulturnem domu v Mirni Peči.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje proste dostopnosti javne e-točke, z ustreznim varovanjem in zavarovanjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da je e-točka prosto dostopna vse delovne dni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura.

04029001 Informacijska infrastruktura

1.290 €

Opis podprograma

Informacijska infrastruktura javne e-točke obsega sodobno softwersko opremo dveh
računalnikov z brezžičnim dostopom do interneta.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je preko javne e-točke omogočiti prosto dostopnost do interneta občanom, ki te
možnosti nimajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja javne e-točke v pritličju kulturnega
doma v Mirni Peči.

04011 Javna e-točka z brezžičnim dostopom

1.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za storitev varovanja e-točke in občinske upravne stavbe in strošek
zavarovanja objekta KD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov. V letu 2019 se predvideva za delovanje
e-točke 1.290 €.
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0403 Druge skupne administrativne službe

28.841 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za plačilo po sodnih postopkih, pravno zastopanje, notarske storitve –
občinsko premoženje, izvedbo cenitev nepremičnin za prodajo, varovanja objekta občinske
stavbe in za tekoče vzdrževanje službenega vozila.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za racionalno in gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je, da se glede na sprejeti letni program razpolaganja z občinskim premoženjem
zagotavljajo potrebna sredstva za cenitve in notarske overitve, sredstva za varovanje objekta
obč. upravne stavbe in za tekoče vzdrževanje službenega vozila, ravno tako tudi za pravno
zastopanja pri sodnih postopkih za zaščito občinskega premoženja, kjer je to potrebno.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

28.841 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačila po sodnih postopkih, pravna zastopanja, notarske storitve pri
občinskem premoženju, izvedbo cenitev nepremičnin za prodajo, varovanje objekta občinske
stavbe in tekoče vzdrževanje službenega vozila.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je racionalno in gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za plačila po sodnih postopkih, pravna
zastopanja, notarske storitve pri občinskem premoženju, izvedbo cenitev nepremičnin za
prodajo, varovanje objekta občinske stavbe in tekoče vzdrževanje službenega vozila.

04007 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - občinsko
premoženje
6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za odvetniško zastopanje v tožbenih postopkih in notarske overitve
podpisov na pogodbah, ki se nanašajo na premoženje občine in na pridobivanje služnostnih
pravic za potrebe gradnje ali posodabljanja občinske infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov. Za leto 2019 se za izvršbe, druge sodne
postopke in pravnega zastopanja predvidena sredstva v višini 6.500 €.

04009 Cenitve nepremičnin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za cenitve zemljišč in stavb, ki se nanašajo na razpolaganje z občinskim
premoženjem ali njegovim pridobivanjem in na ovrednotenje občinske javne infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizacija iz preteklih let. Za leto 2019 se za cenitve
nepremičnin predvidejo sredstva v višini 1.000 €.

04012 Varovanje objekta KD, občinska stavba

604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za storitev varovanja e-točke in občinske upravne stavbe in strošek
zavarovanja objekta KD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2019 se predvideva za varovanje objekta KD, občinske stavbe 604 €.

04013 Druge odškodnine

15.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pri urejanju
občinskih nepremičnin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so predvideni v ocenjeni višini.

04014 Uveljavljanje predk.pravice občine iz naslova SZ

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za namene uveljavljanje predkupne pravice občine
iz naslova stavbnih zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so predvideni v ocenjeni višini.

04015 Rušitev stavbe Ivanja vas 1

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva v ocenjeni višini za izdelavo projekta rušitve in za
izvedbo rušitvenih del stavbe na naslovu Ivanja vas 1, ki so potrebna zaradi preventivno
sanitarno – zdravstvenih razlogov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so predvideni v ocenjeni višini.

06037 Tekoče vzdrž.služb.vozila (zavarovanje, tek.vzdrž., prevozni stroški
3.235 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za zavarovanje službenega vozila, tekoče vzdrževanje in strošek goriva,
pristojbine za registracijo, vinjeto…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih
gibanj.
Za leto 2019 se predvidevajo sredstva v višini 3.235 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

426.116 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse
ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega
premoženja in drugih skupnih zadev. 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog uprave v korist razvoja občine,
kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni
porabi proračunskih sredstev.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

426.116 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z
organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo
porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje usmeritve za
prijazno javno upravo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave

06039001 Administracija občinske uprave

401.015 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena plačila zaposlenim s sredstvi za odpravo plačnih nesorazmerij ter
materialni stroški za delovanje občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v organih državne uprave, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in
dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, Kolektivna
pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06003 Plače zaposlenih v občinski upravi

319.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje plač v lokalni samoupravi urejajo Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni
samoupravi, Statut Občine Mirna Peč, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine, Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
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občinski upravi občine Mirna Peč. V skladu s predpisi pripada javnim uslužbencem povračilo
stroškov prehrane za vsak delovni dan. Skladno z Uredbo o povračilih stroškov prevoza na
delo in z dela, delavcem in funkcionarjem v državnih organih, pripada delavcem povračilo
prevoza na delo. Sredstva za nadurno delo se izplačujejo v skladu s predpisi o plačah,
sklenjenih pogodbah in odredbah delodajalca. Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi.
V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem sektorju upravičeni do premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih
uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije
delovnih mest.
Sredstva so predvidena v letu 2019 v višini 319.297 €.

06005 Pisarniški material in storitve

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnega pisarniškega materiala. Blago se nabavlja pri
ponudniku sukcesivno na podlagi pogodbe, ki je podpisana v postopku oddaje javnega
naročila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06006 Čistilni material in storitve

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so zagotovljena sredstva za nabavo čistilnega materiala za potrebe rednega
čiščenja poslovnih prostorov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na ravni lanske realizacije za storitev rednega čiščenja poslovnih
prostorov.

06007 Časopisi, revije, knjige in strok.liter.

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se nabava strokovne literature na področju javnih naročil, upravnega postopka,
varstvo okolja ter finančno računovodskih postopkov in dnevno časopisje ter revije povezane s
turizmom, gasilstvom in dejavnostjo lokalne samouprave.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodek je planiran na osnovi realizacije preteklih let.

06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek predstavljajo minimalne promocijske objave in nujne objave za zainetresirano
javnost (javne objave, prireditve, naravne nesreče, prekuhavanje pitne vode ipd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so racionalizirana in planirana v višini lanskoletne porabe

06009 Računalniške storitve - izpis podatkov

318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek predstavlja zakup domene spletne strani občine in za vzpostavljanje in vzdrževanje
HKOM povezav občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

06010 Drugi splošni material in storitve

9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki javne uprave, ki niso zajeti ostalih postavkah v okviru skupine 06003
Dejavnost občinske uprave. Sem sodijo tudi nepričakovani odhodki za storitve in material. Na
tej postavki so planirani tudi odhodki za novoletno okrasitev centra Mirne Peči, najem dvigala
in demontaža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so racionalizirana in planirana v višini lanskoletne porabe.

06011 Električna energija - občina

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek električne energije vključuje stroške električne energije občine, objektov, ki jih
uporablja občina oziroma so v lasti občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana v višini lanskoletne porabe.

06012 Voda in komunalne storitve

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške porabe pitne vode in stroške odvoza odpadkov in pripadajočih taks. Del
sredstev se nameni tudi vsakoletnemu pranju zabojnikov za odpadke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana v višini lanskoletne porabe.

06013 Telefon, faks in e-pošta

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo (naročnina za sistem Centreks in pogovore v fiksnem
omrežju, naročnina in pogovori v mobilnem omrežju), naročnina za ADSL storitve ter e-pošto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka je bila stroškovno oblikovana na višini lanskoletne in letošnje porabe.

06014 Poštnina in kurirske storitve

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za redno pošto, dostavo glasila in obvestil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina izdatkov za poštne storitve so ocenjena na podlagi lanskoletne realizacije.

06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje sredstva za prevozne in transportne stroške ter drugi izdatki za
službena potovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Za leto 2019 se predvideva sredstva v višini 1.000 €.

06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatek predstavlja strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi, predvsem
kotizacije za različne strokovne seminarje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska sredstva so planirana v višini lanskoletne porabe.

06018 Plačilo za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani izdatek predstavlja administrativna dela in naloge, ki bi jih bo v času dopustov
opravljala dijak/študent z izdano študentsko napotnico ter dodatna pomoč v primerih
povečanega obsega dela (predvsem administrativnega), ki ga lahko opravljajo dijaki/študenti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

06020 Dejavnost skupne obč.uprave DT, MP, ŽUŽ - medobčinski
inšpektorat in redarstvo
26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za redno delovanje skupne obč. uprave glede na delež občine Mirna Peč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so planirani na podlagi prejetega plana skupne občinske uprave.

06038 Požarno varstvo

3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena požarnemu varstvu, novelaciji požarnega reda in ostalih
evidenc, potrebnim rednim pregledom požarne opreme in izvedbe tečaju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov.

06044 Zdravniški pregledi

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06045 Dejavnost skupne obč.uprave DT, MP, ŽUŽ, Kočevje, Dobrepolje 10.600 €
Oskrba s pitno vodo SH
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju v letu 2019 ustanovljene skupne občinske
uprave Suha krajina občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk,
katere sedežna občina je Občina Žužemberk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki so planirani na podlagi prejetega plana skupne občinske uprave.

06046 Pooblaščenec - varstvo osebnih podatkov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
25.101 €
Opis podprograma

Tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, komunikacijske opreme in
računalnikov, zavarovalne premije za objekte, nakup opreme, plačilo programske opreme.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06021 Zavarovalne premije za objekte

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za zavarovanje občinskega premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

06022 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so ocenjena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in infrastrukture, v primeru
nenadne okvare (npr. popravilo električne napeljave ali okvara pri vodovodni instalaciji ipd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let.

06023 Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov

16.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za redno vzdrževanje strojne in osnovne programske računalniške opreme ter servisna
popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je bila planirana na podlagi lanskoletne realizacije. Odhodki proračunske
postavke bodo odvisni od dejanskih potreb po vzdrževanju, ki ga zaradi zapletenih
programskih in mrežnih sistemov ne more izvajati občinska uprava.

06024 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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06025 Nakup pisarniške in druge opreme

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za nakup opreme in napeljave, ki bo potrebna za nemoteno delo
občinskega sveta z odbori, župana in občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0006 Nakup pisarniške in druge opreme
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana višina izdatkov je ocenjena.

06028 Nakup računalnikov in programske opreme (zamenjava starih,
program za pisarn.posl., Odločba, Win XP)
2.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem nakupu programske opreme za potrebe
občinske uprave oz. nabava novejših verzij programske opreme s katero že razpolagamo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0003 Nakup računalnikov, programske opreme
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana višina izdatkov je ocenjena.

06032 Investicijsko vzdrževanje
poveč.elektroenergetske napetosti)

upravnih

prostorov

(pleskanje,
1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstev za nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela v
upravnih prostorih v minimalni višini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0007 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana višina izdatkov je ocenjena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

73.204 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Mirna Peč. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2017 do
2022.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se
splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da
bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

73.204 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se
splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da
bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varnost in opremljenost ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z
veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.250 €

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpis
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Mirna Peč
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti enot
civilne zaščite ter prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Mirna Peč za posredovanje
ob naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.
Cilj občine na področju usposabljanja v preteklem letu je bil zagotoviti osnovno usposabljanje
vsaj ene enote civilne zaščite.
Cilj občine na področju delovanja enot v preteklem letu je bil zagotoviti sredstva za delovanje
v sistemu zaščite in reševanje ene profesionalne enote ter sredstva za nemoteno obstoječih
prostovoljnih gasilskih enot.
Na področju nakupa potrebne gasilske reševalne opreme pa je bil cilj občine v skladu z
dolgoročnim občinskim načrtom nabave opreme zagotoviti sredstva za potrebno gasilsko
opremo društev.

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je planirana izvedba izobraževanj za pripadnike enot civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovljena sredstva so namenjena zagotavljanju izobraževanja za enote in službe civilne
zaščite, v višini 2.250 €.

07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je planirano tudi opremljanje enot in služb civilne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovljena sredstva so namenjena opremljanju enot in služb civilne zaščite, v višini 2.000 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

68.954 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanje in pripravljenosti organov, enot in služb civilne zaščite, stroški
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih
enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje
gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso),
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon
o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v
primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito,
reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter
zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in
reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.
Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih
nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti, reševanje ob
nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami
Občinskega štaba Civilne zaščite.

07003 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (sofinanciranje GRC NM)

12.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč je v letu 2009 sklenila pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z
Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto. Na ta način je v opravljanje javne gasilske službe
tudi formalno vključena profesionalna enota in s tem zagotovljeno kakovostno opravljanje
javne gasilske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjene pogodbe.

07004 Dejavnost gasilskih društev

14.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti štirih gasilskih društev v
občini. V tem okviru občina tudi v celoti krije stroške protipožarnega in lomskega zavarovanje
za gasilske domove in opreme v lasti društev, kot tudi nezgodno zavarovanje pri gašenju
požarov za operativne gasilce, stroške strokovne literature, povračila stroškov prehrane
gasilcev in pripadnikov CZ v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj. V
proračunski postavki so vključene tudi kotizacije za razna gasilska tekmovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjene pogodbe.
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07005 Dejavnost gasilske zveze

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so tudi odhodki za sofinanciranje občinske gasilske zveze v Novem mestu v višini
članarine, saj je vključenost društev v zvezo po zakonu obvezna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena za leto 2019 v višini 1.900 €.

07008 Sofinanc. nabave gasilskih vozil ter gasilske zašč.in rešev.opreme po
progr.opremlj.GD (požarna taksa)
40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvideno sofinanciranje nabave gasilske reševalne in zaščitne opreme ter
vozil prostovoljnih gasilskih društev v občini. Nabava opreme in vozil poteka v skaldu z
večletnim planom, ki ga sprejme župan na predlog občinskega gasilskega poveljstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0008 Sofinanciranje nabave opreme GD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za pripravo proračuna je večletni program nabave gasilske zaščitne in reševalne
opreme in vozil in ocena stroška planirane opreme za posamezno leto.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine
je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja
programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa zaradi čim
bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in
osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto vključiti v aktivnosti vsaj en letnik učencev osnovnih šol in otroke v vrtcih ter
posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

1.500 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne
aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta
sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za
izboljšanje prometne varnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj
sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi
večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v
cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so:
vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu
s strani udeležencev cestnega prometa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih,
učenci v osnovnih šolah in dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so
vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v
izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je
manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu ter za
financiranje preventivnih akcij z vsebino varstva v cestnem prometu (organizacija prireditve
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Jumicar, izobraževalni tečaji in predavanja o varnosti v prometu, nakup opreme (tudi cestne),
ki povečuje varnost udeležencev v prometu) za predšolske, šoloobvezne otroke in druge
udeležence v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno s Programom dela SPVCP je potrebno v letu 2019 zagotoviti 1.000 €, ki bodo
namenjena nabavi gradiv za večjo varnost otrok na poti v šolo, delovanju SPVCP ter
morebitnim preventivnim akcijam.

08002 Občinski program varnosti

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ažuriranje - spremembe in dopolnitve občinskega programa
varnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno s planom, je potrebno za novelacijo programa varnosti zagotoviti 500 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

69.881 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva. Občina z investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo
rastlinske in živinorejske proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k
ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU
standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in
zavarovanju kmetijskih pridelkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Mirna Peč
- Uredba na področju državnih pomoči- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 in sredstva de
minimis za področje kmetijstva-Uredba komisije (EU) št. 14
07/2013
- Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in
gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Zakon o zaščiti živali
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.
S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja.
Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi in povečevanje
števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju (tudi nekmetijskih) ter
pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega izgleda kulturne krajine; sledi
povečanje tržne organiziranosti in vzpodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja
proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih
verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje
posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti in obstoječo infrastrukturo
(sadjarstvo, ...). Poudarek bo namenjen ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja in
kontroliran način pridelave hrane, ohranjanju kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetovanje; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in
kakovostne hrane z lokalno oskrbo s sodelovanjem aktivne kmetijske politike v kmetijstvu ter
varovanju kmetijskih zemljišč pred trajno spremembo
namembnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, trajnostni in gospodarni rabi naravnih
in človeških virov.
Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov
učinkovitejši prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo
dejavnosti na tem področju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

59.480 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu
in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izidi temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja,
oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju
trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socioekonomske in izobrazbene
strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog;
ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno
oskrbo; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu
ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati
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proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem
različnih agrarnih operacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih
zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z
lokalno oskrbo, povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev,
izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture ter
izvedbo agromelioracij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4.080 €

Opis podprograma

S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih,
izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na
kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti
koriščenja storitev svetovanj. V sklopu priprav in izvedbe razvojno pospeševalnih projektov
na področju kmetijstva je predvideno sofinanciranje občinskih in regijskih projektov.
Sofinancirani bodo tudi programi, ki jih opredeljuje ministrstvo za kmetijstvo in jih izvaja
Lokalna akcijska skupina DBK.
(Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju - sofinanciranje programov društev v
kmetijstvu, sodelovanje v regijskih projektih razvoja podeželja (info mreža za podeželje
DBK), podpora pri manjših investicijskih vlaganj stanovskih organizacij).
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o divjadi
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki
proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje
novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s
poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne
hrane z lokalno oskrbo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak dolgoročnim.
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11014 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na postavki za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so namenjena namenski porabi
sredstev iz naslova prejetih koncesij, ki je opredeljena na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in
lovstvu in z občinskim odlokom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pomeni namensko porabo
sredstev iz naslova prejetih koncesij. Namenska poraba na podlagi 29. Člena Zakona o divjadi
in lovstvu je bila določena z občinskim odlokom, prejemnik sredstev je Lovska družina Mirna
Peč, namenska sredstva pa se lahko porabijo tudi za akcije, ki vplivajo na varovanje narave.

14024 Sofinanciranje LAS DBK, pristop LEADER/CLLD

3.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja projekt CLLD, ki je namenjen vzpodbujanju
prebivalstva na podeželju k razmišljanju o spremembah na kmetiji in s tem k kvalitetnejšemu
življenju. Skupni ter povezani pristopi pri razvoju turizma v regiji v obliki javno-zasebnih
partnerstev dajejo večje ekonomske učinke in predstavljajo konkurenčno prednost. V okviru
funkcij destinacijskega managementa, bo RC, skladno z usmeritvami slovenskega turizma,
izvajal aktivnosti na področju povezovanja lokalnih skupnosti ter ponudnikov v okviru novih
turističnih produktov. Ključnega pomena pri promocijskih aktivnostih so: identifikacija najbolj
prepoznavnih in edinstvenih elementov turistične ponudbe regije, uporaba sodobnih
komunikacijskih orodij pri nagovarjanju ciljnih skupin, krepitev ter uveljavljanje krovne tržne
znamke destinacije v povezavi z znamko »I feel Slovenija«. Ključni trgi so: Italija, Avstrija,
Nemčija, Rusija, Nizozemska. Promocijske aktivnostih se bodo izvajale tudi v okviru
poslovnih borz ter domačih in tujih sejmih na omenjenih tržiščih. Namen in cilj projektov
LAS Dolenjske in Bele krajine je doseganje večje konkurenčnosti našega podeželja in
promocije občin, vključenih v projekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva bodo namenjena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na
podlagi letnega načrta (LIN) Lokalne akcijske skupine. Sredstva so zagotovljena po sklenjeni
pogodbi z RC Novo mesto.
Za leto 2019 se v proračunu za CLLD in pripravo razvojnih programov na podeželju
predvidevajo finančna sredstva v višini 3.160 €.
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11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

55.400 €

Opis podprograma

Spodbujanje k naložbam v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, stimulacija za
posamezne kmete za zavarovanje pred izgubo, ki jo lahko povzročijo bolezni živali,
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske
dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za
programsko obdobje 2014-2020
- Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka v
Občini Mirna Peč
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Mirna Peč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-

spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva,

-

izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,

-

spodbuditi zavarovanje živali,

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem
prostoru.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je enak kot dolgoročni cilji.

11006 Sofinanciranje programov v kmet.-ukrepi za stabilizacijo trga

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva namenjena pospeševanju razvoja oziroma prilagajanja podeželja. Sredstva se
dodeljujejo na podlagi veljavnega pravilnika ter javnega razpisa in prispelih vlog.
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Mirna Peč za programsko obdobje 2014-2020 ter občinskega javnega razpisa kmetje še vedno
največ koristijo ukrep za investicije v kmetijska gospodarstva, zaznati pa je tudi povečanje
zanimanja za ukrep investicij v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Zavedamo se, da je kmetijstvo v naši občini ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Da pa bi
si v bodoče tudi majhni kmetje zagotovili dodatni vir zaslužka in preprečili zaraščanje
kmetijskih površin in ohranjali manjša kmetijska gospodarstva, želimo spodbuditi razvoj
dopolnilih dejavnosti na kmetiji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022; OB170-07-0013
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam, podpora interesnemu združevanju kmetov sofinanciranje programov društev v kmetijstvu.

11015 Delne oprostitve kom.prispevka za kmetijske objekte

15.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je oblikovana za namene delne oprostitve komunalnega prispevka pri
gradnji objektov za kmetijsko dejavnost. Olajšava oz. znižanje komunalnega prispevka se
kmetom šteje kot državna pomoč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega
prispevka ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč investitorji - kmetje lahko uveljavljajo
znižanje komunalnega prispevka pri gradnji kmetijskih objektov. Znižanje komunalnega
prispevka se šteje kot državna pomoč in mora občina znižani znesek komunalnega prispevka
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.000 €

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz.
zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) po
katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču.
Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki
se izvršuje kot javna služba.
Dolgoročni cilji :zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja - letni cilj je enako
dolgoročnim ciljem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih
živali.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih
zapuščenih živali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih
zapuščenih živali.

11008 Zavetišča (azil) za živali

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene
živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter
pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina na podlagi zakonskih obvez zagotavlja sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev,
namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali. Izdatek se realizira v primeru ugotovitve
zapuščene živali. Odhodki na postavki so planirani v ocenjeni višini in na podlagi realizacije v
preteklem letu.
Predvidena sredstva za leto 2019 so v višini 5.000 €.

11017 Subvencioniranje sterilizacije in kastracije mačk

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina uvaja subvencioniranje veterinarskih postopkov sterilizacije in kastracije mačk.
Občina bo subvencionirala dejavnost neposredno preko lokalno pristojne veterinarske postaje
za svoje občane. Z ukrepom želi občina preko finančne podpore spodbuditi ljudi, da se
odločijo za sterilizacijo in kastracijo mačk z namenom zmanjšanja stroškov oskrbe zapuščenih
živali, še posebej mačk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina bo na podlagi vsakoletnega poziva za kastracijo in sterilizacijo mačk financirala del
stroškov, v letu 2019 bo za to storitev namenila 1.000 €.

1104 Gozdarstvo

4.401 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko
gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot
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ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. Gozdarstvo vključuje sredstva za
vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo
gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic - gozdnih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.401 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja
gozdnih cest in obnova, rekonstrukcija gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu
Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o gozdovih
Zakon o lokalni samoupravi
Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
Pravilnik o gozdnih prometnicah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje in obnovo gozdnih cest (zasebnih in
državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajati program
vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Skladno z Uredbo o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove država zagotavlja letna sredstva za vzdrževanje gozdnih poti. Program porabe
sredstev pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva se porabijo skladno s pogodbo med
občino in Zavodom za gozdove Slovenije.

11010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje izdatkov poteka na osnovi pristojbine za gozdne ceste, ki jo občine prejmejo v
okviru prihodkov primerne porabe, preostali delež pa krije Ministrstvo za kmetijstvo,
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gozdarstvo in prehrano. Predmet vzdrževanja so vse gozdne ceste v državnih gozdovih in v
gozdovih v zasebni lasti. Letne programe vzdrževanja pripravi Zavod za gozdove RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 bo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, izravnavanje in
utrjevanje predvidenih gozdnih poti po programu Zavoda za gozdove Slovenije, za kar so
predvidena proračunska sredstva v višini 4.400 € na letni ravni.

11016 Ureditev gozdne infrastrukture "Gozdna cesta nad Biško vasjo" - JP
1€
790221
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 planiramo urediti gozdno cesto nad Biško vasjo. Pričakujemo sofinanciranje iz
državnega proračuna, ministrstva za kmetijstvo. Z zagotovitvijo ureditve gozdne ceste na
Biško vasjo, bo zagotovljena možnost spravila in predvsem varno spravilo lesa iz širšega
področja gozda nad železniško progo v Biški vasi. V primeru, da se investicija prične izvajati
pozno v jesenskem času, obstaja možnost, da bo potrebno zagotoviti plačilo v letu 2019. Zato
ostaja odprta proračunska postavka tudi v proračunu za leto 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022; OB170-18-0004
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V primeru, da investicija ne bo finančno zaključena v letu 2018, bo nastala realizacija v letu
2019, zato je trenutno zagotovljen 1 €, s prerazporeditvijo pa bi lahko zagotovili potrebna
sredstva.

12 PRIDOBIVANJE
SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA

ENERGETSKIH
20.001 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Podnebno energetska politika Evropske unije zavezuje vse njene članice, da bodo do leta 2020
povečale energetsko učinkovitost na 20%, zmanjšale emisije CO2 za 20% glede na leto 1990
in povečale delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci na 20%. Delež obnovljivih
virov energije se mora v naslednjih letih zvišati iz sedanjih 16% na 25%. Vsekakor bo za
doseganje planirane energetske učinkovitosti potrebno vložiti še veliko naporov.
S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so natančno in tudi časovno opredeljene obveze
lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih
virov energije (OVE). Z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih
virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in
vodo. To so tudi izhodišča za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta Občine Mirna
Peč.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski zakon in podzakonski akti,
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Nacionalni energetski program za
obdobje do leta 2030, Zakon o ratifikaciji kyotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih
narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS št. 17/2002), Uredba o kakovosti zunanjega
zraka, Lokalni energetski koncept Občine Mirna Peč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za dosego zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih
aktov, ki usmerjajo lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil
dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled o učinkovitosti rabe končne energije.
Vzpostavljeni so bili različni instrumenti finančnih spodbud.
S prenovami starih objektov in gradnjo energetsko varčnih stavb bomo v stavbah znižali
obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni iz
stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te
energije je namenjen ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam. S
prenovami želimo posodobiti energetsko neučinkovite sisteme. Ker delež rabe energije
v starejših stavbah predstavlja 75% energije potrebne za ogrevanje objekta, 12% za
pripravo sanitarne vode in približno 5% za razsvetljavo je jasno, da lahko največje
prihranke dosežemo ravno pri ogrevanju. Skladno z usmeritvami opisanimi v
zakonodaji, Lokalnem energetskem konceptu ter akcijskem načrtu, so določene prioritete
in cilji na naslednjih področjih: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe
energije za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo, proizvodnjo, zmanjšanje stroškov obratovanja
in vzdrževanja javnih objektov, zagotovitev ugodnih bivalnih pogojev v objektih,
ozaveščanje in izobraževanje občanov ter gospodarskih subjektov za racionalno URE in rabo
OVE.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
20.001 €
Opis glavnega programa

S programom bomo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v
javnem in zasebnem sektorju, izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju
OVE in URE, spodbujali rabo energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav,
povečali energetsko učinkovitost v javnih stavbah, spodbujali izvajanje zelenih javnih
naročil. V sklopu programa bomo sofinancirali projekte na področju OVE in URE po
gospodinjstvih. V okviru glavnega programa so načrtovane subvencije gospodinjstvom s
ciljem energetske sanacije in posledično zmanjšanja stroškov ogrevanja in škodljivih emisij.
Z izvajanjem programa tako pričakujemo povečano uporabo obnovljivih virov v javnem in
zasebnem sektorju, povečan delež energetsko učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih
stavbah, energetske sanacije ter obnove stavb.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa: povečati delež obnovljivih virov energije, znižanje
izpustov toplogrednih plinov, povečati energetsko učinkovitost in sledenje evropski
zakonodaji oz. smernicam pri spodbujanju oz. izvajanju projektov ter programov z
energetskega področja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito izvajanje programa sofinanciranja ukrepov učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

20.001 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izdatke za spodbudo ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti gospodinjstev v občini Mirna Peč
(sanacija ovoja stavbe, zamenjava neustreznega zunanjega stavbnega pohištva, ogrevalni
sistem, sanacija podstrešja,..).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, Kyotski protokol, Resolucija o Nacionalnem
energetskem programu, Energetski koncept Slovenije, Energetski zakon in zakonodaja s
področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE),
Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Lokalni energetski koncept Občine Mirna Peč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečan delež OVE v javnem in zasebnem sektorju, povečana uporaba OVE pri
novogradnjah, povečan delež OVE vgrajen v javnih in zasebnih stavbah, promocijski,
izobraževalni in demonstracijski EU projekti na področju OVE. Cilj podprograma je
spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter emisij. Kazalnik za dosego
cilja je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo; odstotek zmanjšanja emisij
glede na načrtovano.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi javnega razpisa sofinancirati čim večje število investicij v privat sektorju pri
obnovi ali gradnji stanovanjskih objektov in spodbujati uporabo obnovljivih virov energije.
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12001 Energetska zasnova občine

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

12004 Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih
20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN
515.280 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje,
urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik,
Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

515.280 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa,
cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko
vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
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Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.
Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

183.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), tekoče
vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest, tekoče vzdrževanje poljskih poti. Vzdrževanje
obsega tako letno službo kot tudi zimsko službo.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih
pogodbah v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah, Drugi izvedbeni akti, ki urejajo
izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest je
dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in, ki ob ustreznem in
zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno
omrežje. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti
morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.
Posledično želimo zagotoviti ustrezni nivo varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe med Občino
in Izvajalci.
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13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko
vzdrževanje)
95.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za dela, ki zajemajo vsa letna in zimska vzdrževalna dela za
zagotavljanje prevoznosti občinskih lokalnih cest in varnosti prometa - na 26 odsekih lokalnih
cest Občine Mirna Peč, v skupni dolžini 43.577 m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi realizacije preteklih let.

13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest
(letno vzdrževanje)
60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za dela, ki zajemajo vsa vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti
občinskih javnih poti - pretežno intervencijska dela – saniranje vkopov, nasipov, brežin,
razširitve cest, urejanje odvodnjavanja in podobno - na 135 odsekih javnih poti Občine Mirna
Peč, v skupni dolžini 57.345 m. Ob navedenih deli se del sredstev nameni tudi za nakup
kamnitega materiala za urejanje JP na predlog občanov, ter prevoze kam. materiala,
grederiranje makadamskih cest, košnjo brežin...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi obsega del in cen v preteklem letu.

13005 Zimsko pluženje občinskih cest (brez lokalnih cest)

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za dela, ki zajemajo zimska vzdrževalna dela za zagotavljanje
prevoznosti občinskih cest, pretežno javnih poti, v ocenjeni dolžini 57 km.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi obsega del in cen v preteklem letu.
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13026 Tekoče vzdrževanje poljskih poti

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za stroške prevozov in dobave kamnitega materiala za urejanje poljskih
poti na celotnem območju občine, glede na izkazane in dejansko ugotovljene potrebe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi realizacije preteklih let.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

227.748 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z
investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih
vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o
prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o
občinskih cestah, Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.
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13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti -sanacije cest,
propusti
45.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za investicijska vzdrževalna dela (sanacije poškodovanih cestišč,
sanacije muld, ureditve odvodnjavanja, izvedba odbojnih ograj in druga dela) na lokalnih
cestah in javnih poteh Občine Mirna Peč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0074 Investicijsko vzdrževanje LC in JP - sanacije cest, propusti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za dela, s katerimi se zagotavlja lokalna obnova in rekonstrukcija dotrajanih
elementov občinskih cest. Izračuni so opravljeni na podlagi izkazanih potreb in realizacije
preteklih let.

13018 Nadzor nad izvedbo gradbenih del pri rekonstr.občinskih cest

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo nadzora nad deli, ki jih pri urejanju cest predlaganih s strani
uporabnikov, izvajajo gradbeni odbori oziroma uporabniki - predlagatelji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0019 Nadzor nad gradbenimi deli - obč. Ceste
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni so opravljeni na podlagi izkazanih potreb in realizacije v zadnjem desetletju.
Oblikovani znesek je v preteklem obdobju zagotavljal izvedbo nadzorov tudi v letih, ko je
skupne investicije v ceste prijavilo večje število gradbenih odborov.

13035 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva (v ocenjeni vrednosti) se namenijo za sofinanciranje rekonstrukcije in modernizacije
cest, ki jih na osnovi sprejetih pravil predlagajo uporabniki cest in kjer cest za 2019 še ni
mogoče natančno opredeliti. Prijave za izvedbo v letu 2019 bo občina predvidoma sprejemala
vse do spomladi 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0027 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obč.cest
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni so opravljeni na podlagi izkazanih potreb in realizacije preteklih let.

13040 Modernizacija LC Brezova Reber-Prečna (LC 289122)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je načrtovano asfaltiranje cca 785 m, od skupaj skoraj 3 km dolge, makadamske
ceste Prečna – Brezova Reber. Ob asfaltiranju v širini 5,0 m, se naj bi izvedlo tudi cca 800 m
muld, navozilo cca 3.800 m3 kamnitega/tamponskega materiala, izvedli trije propusti,… V
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primeru, da se investicija prične izvajati pozno v jesenskem času, obstaja možnost, da bo
potrebno zagotoviti plačilo v letu 2019. Zato ostaja odprta proračunska postavka tudi v
proračunu za leto 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-08-0001Modernizacija LC Brezova Reber-Prečna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V primeru, da investicija ne bo finančno zaključena v letu 2018, bo nastala realizacija v letu
2019, zato je trenutno zagotovljen 1 €, s prerazporeditvijo pa bi lahko zagotovili potrebna
sredstva.

13046 Izvedba pločnikov, parkirišč in JR Mirna Peč - Ivanja vas

102.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč bo za namen urejanja pločnikov z javno razsvetljavo v dolžini 710 m, kot
tudi parkirišč za osebna vozila in sicer od cerkve Sv. Kancijana v smeri Ivanje vasi, v letu
2019 namenila sredstva za nadaljevanje fazne izgradnje predmetne investicije. V sklopu
projekta bo sočasno potrebno urediti meteorno kanalizacijo, sanirati vodovodno in optično
omrežje, lokalno sanirati cestišče… Pričetek prvih izvedbenih aktivnosti večfazne gradnje je
predviden konec leta 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-08-0012 Ureditev pločnikov, parkir. in JR MP- Ivanja vas
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13047 Izvedba pločnikov in JR Mirna Peč - Šranga

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13066 Izdelava muld na občinskih cestah

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo z namenom zmanjševanja poškodb na cestiščih nadaljevala vsakoletno urejanje
muld na občinskih cestah. V letih 2019 bo izveden: pretežni del muld, ki zaradi omejenih
sredstev ne bodo realizirane v letu 2018 in tiste mulde, katerih potreba bo izkazana v tekočem
proračunskem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-09-0011 Izdelava muld na občinskih cestah
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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13095 Rekonstrukcija ceste v Golobinjku (1328/7)

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13102 Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč je za nadaljevanje urejanja odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči, kjer
je na jugozahodnem delu naselja potrebno urediti še cca 200 m trase, travnatega jarka in
cevovoda manjšega premera, v proračunu ohranila predmetno postavko (kjer zaradi zahtev
lastnikov tangiranih zemljišč in zaradi finančno zahtevnih drugih investicij, aktivnosti ureditve
odvodnjavanja še ni bilo mogoče nadaljevati).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-12-0019 Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13115 Rekonstrukcija ceste v Hmeljč.gori (791542)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč je skladno v 2012 prejetemu predlogu gradbenega odbora za asfaltiranje
430 m ceste JP 791542: Hmeljčarska gora – vzhodni del Hmeljčiča (kjer je pred tem izvesti še
sekundarni vodovod), v proračunu ohranila postavko (1 EUR). Investicija urejanja ceste naj bi
se v primeru izgradnje vodovoda ter zagotovitve potrebnih dodatnih sredstev, uresničila v
2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-15-0005 Rekonstrukcija ceste v Hmeljč. Gori (JP 791542)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13120 Izvedba pločnikov v Mirni Peči (LC 291031)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč je v 2016 pristopila k urejanju 100 m pločnika v naselju Mirna Peč – v
smeri Malenske vasi, ob lokalni cesti LC 291031. V 2016 in 2017 je bila tako izdelana in
plačana izdelava projektne dokumentacije. V nadaljevanju so bile pričete aktivnosti za
zagotovitev pravice gradnje oziroma lastniških razmerij na območju načrtovanega posega.
Proračunska postavka v višini 1 EUR je oblikovana z namenom, da se v 2019 lahko pristopi h
gradnji - v primeru izpolnjenih pogojev (ureditve lastništva in zagotovitve potrebnih sredstev
za realizacijo investicije).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-16-0004 Izvedba pločnikov v Mirni Peči (LC 291031)
1. obravnava

Stran 86

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13121 Rekonstrukcija ceste Gor. Globodol - Okno (2294, Globodol)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13122 Rekonstrukcija ceste JP790642, Golobinjek

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka v višini 1 EUR je v proračunu oblikovana na osnovi izkazane namere
lastnika zasebnega zemljišča, po katerem poteka občinska cesta JP 790642, po oviranju
postopkov opravljanja s predmetno cesto. V primeru uresničitve tovrstne namere, bo občina
morala na predmetni postavki zagotovitvi dodatna sredstva in cesto, v ocenjeni dolžini 50 m,
premestiti v območje katastrske parcele javne poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-16-0008 Rekonstr.ceste JP 790642, Golobinjek
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13124 Asfaltiranje ceste Cerovec - Čemše

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je na 220 m klanca, v širini 2,8 m načrtovano asfaltiranje gozdne ceste Cerovec
pri Trebelnem – Čemše. Predmetni odsek predstavlja vremenu in lokacijskim pogojem najbolj
izpostavljen del sicer skupaj približno 1 km dolge gozdne ceste. V primeru, da se investicija
prične izvajati pozno v jesenskem času, obstaja možnost, da bo potrebno zagotoviti plačilo v
letu 2019. Zato ostaja odprta proračunska postavka tudi v proračunu za leto 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-18-0002 Asfaltiranje ceste Cerovec - Čemše
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029003 Urejanje cestnega prometa

30.002 €

Opis podprograma

Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov in postavitev smernih tabel.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pravilnik o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Zakon o prevoznih
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pogodbah v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah Drugi izvedbeni akti, ki urejajo
izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu
ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi
neprimernih načinov vedenja v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov in postavitev smernih tabel v
Mimi Peči.

13004 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova in postavitev prometne signalizacije, prometnih znakov, obvestilnih
znakov, talnih označb… Proračunska postavka sicer v zadnjih letih predvideva višje stroške
zaradi potrebe po obnovi talnih označb na cestah, ki jih je občina prevzela v upravljanje s
strani države, po zaključeni izgradnji avtoceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi potreb in realizacije zadnjih nekaj let.

13038 Banka cestnih podatkov

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je v proračunu oblikovana v višini 1 EUR z namenom omogočanja
uvedbe postopka sprememb in dopolnitev banke cestnih podatkov, ter sočasne spremembe
odloka o kategorizaciji občinskih cest. Predmetnim postopkom je običajno smotrno pristopiti
nemudoma ob izkazani potrebi, kjer pa umestitev postavke v proračunu to omogoča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina postavke je opredeljena v minimalni višini. V primeru tako izkazane potrebe, se bo
skladno določilom odloka o proračunu, pristopilo k zagotovitvi potrebnih sredstev.

13044 Postavitev smernih tabel (elaborat, izvedba)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je v proračunu oblikovana v višini 1 EUR z namenom omogočanja
uvedbe postopka za postavitev smernih tabel, ki označujejo smeri pomembnejših objektov v
občini. Predmetnim postopkom je običajno smotrno pristopiti nemudoma ob izkazani potrebi,
kjer pa umestitev postavke v proračunu to omogoča.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina postavke je opredeljena v minimalni višini. V primeru tako izkazane potrebe, se bo
skladno določilom odloka o proračunu, pristopilo k zagotovitvi potrebnih sredstev.

13114 Ureditev avtobusnih postajališč

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v 2019 namenijo za naročilo projektiranja in izvedbo novega avtobusnega
postajališča, predvidoma na območju državne ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-11-0015
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 Cestna razsvetljava

34.501 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (Uradni list RS. št. 109/10);
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(Uradni list RS. št. 49/97, 2/04);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS. št. 133/06, ZVCP-1-UPB4);
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 126/03, ZPPCP-1);
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS. št. 131/06, 5/07, 123/08, ZPCP-2);
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS. št. 81/07,
109/07).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dopolnitev načrta javne razsvetljave za območje celotne občine ter redno in investicijsko
vzdrževanje javne razsvetljave.
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13019 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predmetnimi sredstvi se odpravljajo težave pri dotrajanih osnovnih sredstvih javne
razsvetljave (obnova in dogradnja obstoječega omrežja) in pa naroča zamenjava svetilk
oziroma opreme, ki ni skladna z uredbo svetlobnem onesnaževanju na območju občinskih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-09-0002 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13020 Poraba električne energije za javno razsvetljavo

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na širitev omrežja javne razsvetljave v letih 2015 in 2017, se v letu 2019 predvideva
delno povečanje stroškov porabe električne energije v primerjavi s predhodnimi leti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za oceno stroškov je bila izhodiščna poraba sredstev v preteklih letih, ob upoštevanju manjše
širitve omrežja v zadnjem obdobju.

13021 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave – odprava napak na omrežju,
zamenjava žarnic, varovalk ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre v celoti za storitve, za katere mora skrbeti lokalna skupnost. Izračuni so opravljeni na
podlagi potreb in realizacije zadnjih nekaj let.

13064 Načrt javne razsvetljave

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se v proračunu ohranja z namenom omogočanja dopolnitve načrta javne
razsvetljave (ki so vezani na pogoste dograditve in spremembe na infrastrukturi javne
razsvetljave). Potrebna sredstva za izvedbo se v tem primeru zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev oziroma z rebalansom proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina postavke je opredeljena v minimalni višini. V primeru tako izkazane potrebe, se bo
skladno določilom odloka o proračunu, pristopilo k zagotovitvi potrebnih sredstev.

13101 Urejanje osnovne JR po vaseh

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predmetnimi sredstvi se zagotavlja nadaljnje urejanje javne razsvetljave v naseljih (širitev
omrežja v območju Šentjurija, Marofa in v drugih, z javno razsvetljavo še neopremljenih
naseljih).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-12-0024 Urejanje JR po vaseh
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

40.029 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o načinu
označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za
projektiranje, graditev in
uporabo avtobusnih postajališč, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok o
občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev prometne infrastrukture na državnih cestah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so:
- izgradnja pločnika Biška vas - Mirna Peč
- rekonstrukcija kolesarske povezave "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto".

13037 Projekt izvedbe pločnikov Biška vas - Mirna Peč

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z umestitvijo postavke v proračun se omogoči poplačilo morebitne preostale obveznosti v
2018 realizirane izvedbe I. faze (približno 360 m) izvedbe pločnikov, med naseljema Mirna
Peč in Biška vas, in ki naj bi se izvajala sočasno z izgradnjo »Suhokranjskega vodovoda«,
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morebitne preostale obveznosti dokončanja projektne dokumentacije ali poplačilo uvedbe
postopkov za realizacijo II. faze. Potrebna sredstva za izvedbo se v tem primeru zagotovijo s
prerazporeditvijo sredstev oziroma z rebalansom proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0031 Pločniki Biška vas - Mirna Peč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13123 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"
40.028 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za regionalno kolesarsko
povezavo "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto", v kateri je poleg ureditve kolesarske povezave
ob bivši HI Trebnje MP - Novo mesto predvidena tudi izvedba neprekinjene kolesarske povezave do Mirne Peči,
delno po obstoječih cestah, delno pa na novo. Za smer Mirna Peč je predvidena ureditev
državne kolesarske steze in površin za pešce ob deviaciji 1-11 in deviaciji 1-16. Za tangirani
odsek skupne dolžine 390 m je izdelana proj. dokumentacija za rekonstrukcijo ceste – PZI št.
PR-R14/2013, avgust 2013; recenzija s strani DRI z dne 25.9.2013, Izdelovalec ACER.
Občina se je za sofinanciranje regijskega projekta prijavila na Drugi javni poziv za razvoj regij
– DRR JV SLO iz naslova sofinanciranja OP EKP 2014-2020, PN 4.4. Spodbujanje
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi.
Skladno z DIIP-om / IP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 265.248,03 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku 95.168,77 EUR
• Sredstva na osnovi DRR iz sredstev PN 4.4. v znesku 170.079,26 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-18-0001
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14 GOSPODARSTVO

140.679 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Program vključuje
sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del
sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij podjetjem na podlagi javnega
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razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in
izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malih
podjetij. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju garancijske sheme Dolenjske in Bele
krajine ter štipendijske sheme, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, izdelavi
prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev za odobrene razpise.
Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje
učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani
občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih
podjetnikov želimo postopoma spodbujati k razvoju dejavnosti ter hkrati spodbuditi in razviti
podporo okolje za razvoj podjetništva, gospodarske rasti in povečanja razvoja in konkurenčne
sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

65.883 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

65.883 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje regijskega razvojnega centra za razvoj malega
gospodarstva, za sofinanciranje projektov, sofinanciranje izobraževanj, poslovnih načrtov in
predstavitev enot malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za izvajanje razvojnih
1. obravnava

Stran 93

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj s katerimi pospešujemo
uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malih podjetij. Sredstva so namenjena tudi
sofinanciranju investicijskih posojil, mikrokreditov, štipendijske sheme, pripravi in izvajanju
regionalnih razvojnih programov, izdelavi prijav na državne in mednarodne razpise.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih
podjetnikov želimo postopoma spodbujati k razvoju dejavnosti ter hkrati spodbuditi in razviti
podporo okolje za razvoj podjetništva, gospodarske rasti in povečanja razvoja in konkurenčne
sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja s projektom Garancijske sheme
za Dolenjsko in mikrokreditov, izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko ter z zagotavljanje
sredstev za pripravo in koordinacijo izvedbenih projektov RRP.

14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto

5.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center novo mesto kot regionalna razvojna agencije regije JV Slovenija izvaja
splošne razvojne naloge, skladno z Zakonom o sladnem regionalnem razvoju. Predvidene
aktivnosti v naslednjih letih so:
-

spremljanje in vrednotenje RRP JV Slovenije 2014 – 2020 in regijskih projektov v regiji,

-

priprava in spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije,

- sodelovanje in tehnično administrativna podpora pri delovanju razvojnega sveta regije,
sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
-

obveščanje in splošno svetovanje,

- spremljanje projektnih idej ter usmerjanje in koordiniranje razvojnih partnerjev v regiji pri
oblikovanju regijskih razvojnih projektov,
-

prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja.

Predlagana višina je planirana za sofinanciranje Regionalnega razvojnega centra in je skladna
z dogovorom glede sofinanciranja dejavnosti podelitvenem ključu, tj. vse vključene občine po
enakih delih. Sredstva za leto 2019 so enaka sofinanciranju iz preteklega leta, ko je bila
proračunska postavka planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi potrjenega planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko. Program
štipendijske sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. Sredstva so bila v
proračunu oblikovana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na potrjenem planskem pismu Razvojnega centra Novo mesto.

14003 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za
malo gospodarstvo
2.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja podjetniških
shem GSD – investicijska posojila in izvajanje MIK – posojila za nova delovna mesta. Gre za
stroške, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro, malim in srednje
velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV
Slovenija. Sem spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter obvestila o zaprtju
razpisa v Uradnem listu, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in
finančno spremljanje projekta, stroški dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje
vlog, pomoč pri pripravi vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi iz zapiranju finančne
konstrukcije, priprava predlogov za obravnavo na kreditnem odboru, koordinacija z bankami,
stroški strokovnega izobraževanja,…), stroški organizacije in delovanja kreditnih odborov,
poslovni in materialni stroški v zvezi z izvajanjem GSD (amortizacija opreme, stroški
promocije razpisa, poštni stroški in ostali materialni stroški). Namen projekta je spodbujanje
razvoja podjetništva v regij, zato je bilo z namenom večje učinkovitosti sheme in večjega
koriščenja sredstev shema v letu 2017 prenovljena, poenostavljena in predvsem ugodnejša za
uporabnike. V ta namen so bile prenovljene vse potrebne pravne podlage za izvajanje sheme s
priglasitvijo državne pomoči.
V proračunu se izkazujejo le sredstva za delovanje shem, ki je vezana na višino kapitalskih
sredstev sheme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna sredstva za delovanje sheme (GSD in MIK) so bila planirana na podlagi planskega
pisma Razvojnega centra Novo mesto, realizacija je bila skladna s planom
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14004 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podjetnikov

850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podjetniški center (Razvojni center Novo mesto) od leta 2002 organizira različna
izobraževanja za podjetnike. Občina Mirna Peč krije del stroškov iz naslova kotizacij, glede na
udeležbo iz naše občine.
V naslednjem programskem obdobju sledijo v podjetništvu trendi, ki imajo za cilj rast podjetij,
zaposlovanje in inovacije, pri čemer je velik poudarek na zaposlovanju mladih. Omenjene
potrebe so bile zaznane tudi pri podjetjih iz naše regije, zato želimo podjetjem ponuditi
učinkovita orodja za njihov razvoj in rast. V nadaljevanju bo program razširjen na ostala
področja, ki so trenutno zelo pomembna in potrebna za podjetnike. Ta področja so: prodaja in
marketing, nevro-lingvistično programiranje (NLP), socialno podjetništvo, družbena omrežja,
ipd.
Proračunski odhodki so bili planirani na podlagi planskega pisma Razvojnega centra Novo
mesto. Realizacija odhodkov za sofinanciranje izobraževanj je izračunana glede na udeležbo
podjetnikov iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s planskim pismom Razvojnega centra Novo mesto. Realizacija odhodkov bo ključ
delitve udejstvovanja naših podjetnikov na izobraževanju.

14023 Financiranje priprave in koordinacije izvedbenih regijskih projektov
658 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 15. členom Pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja
regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenija št. 020/2007-SRR,
Razvojni center Novo mesto d.o.o. pripravlja, izvaja in koordinira izvedbo regijskih projektov
in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa. Znesek se določi v skladu z
navedeno pogodbo in v naprej opredeli v planskem pismu. Za izdajo zahtevka je osnova
pogodba in poročilo o delu. Navedeni znesek se povečuje z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, in sicer enkrat letno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in plansko pismo Razvojnega centra Novo mesto.

14039 Subvencioniranje obrestne mere podjetnikom

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagan ukrep subvencije obrestne mere se bo kot dopolnilna regijska shema izvajala preko
Razvojnega centra Novo mesto, v kombinaciji s posojili in garancijami. V ta namen so bili v
proračunu rezervirana določena proračunska sredstva (v višini 2.200 EUR). Izvajanje sheme
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regijsko ima več prednosti kot izvajanje na občinskem nivoju: doseganje večjih finančnih
učinkov, enotno izvajanje sheme (za en razpis, ena komisija, enotna priglasitev državne
pomoči »de minimis« in enotno poročanje). Stroški izvajanja sheme bodo nižji, obveščanje
podjetnikom (MSP) pa širše.
Na podlagi izdelanih enotnih pravil za celotno regijo - pravna podlaga, razpisna
dokumentacija, priglasitev državnih pomoči je bila nova podjetniška shema prvič izvedena v
letu 2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javno povabilo, plansko pismo Razvojnega centra Novo mesto.

14042 Sofinanc. izvajanja svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje izvajanja svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov so na proračunski
postavki planirana sredstva v višini 762 EUR. Ciljna skupina, katerim so namenjene storitve
vstopnih točk VEM so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz
javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.
Aktivnosti vstopne točke VEM so usmerjene v posredovanje informacijskih paketov in
informiranje ciljnim skupinam; v izvajanje osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom,
rastjo in razvojem podjetja; v izvajanje informacijskih - promocijskih in tematskih delavnic; v
izvajanje celostnih obravnav potencialnih podjetnikov – aktivnosti od razvoja in presoje
podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja; izvajanje mobilne vstopne točke VEM, v
izvajanje postopkov registracije in statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM); v
evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo;
v povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plansko pismo RC NM in sklenjena pogodbo v ta namen.

14043 Sofinanc.razvoja podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški
inkubator Podbreznik
1.380 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nadgradnjo programov razvoja podjetniških idej, ki ga izvaja RC NM. Podjetniški
začetniki so pod ponavljajočim nadzorom mentorjev, da lahko produkte pretvorijo v končne
izdelke in ustanovijo podjetje. V program se vključujejo ekipe in ideje, ki že predhodno
sodelujejo na startup vikendu ali katerem izmed ostalih dogodkov za nabor podjetniških idej.
Tu se ekipe tudi prvič predstavijo in komisija ima vpogled v potencial ideje, znanje in
kompetence ekipe. Ekipe, ki bodo sposobne pripeljati na trg, se vključijo v nov mentorski
program. Del mentorskega programa bo namenjen treniranju podjetniških veščin po
najsodobnejših poslovnih metodah za razvoj idej (canvas bussines model, vitko inoviranje…).
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Kot mentorji bodo poleg Razvojnega centra Novo mesto nastopili najizkušenejši podjetniki iz
našega okolja, ki bodo s svoji znanjem in izkušnjami mladim podjetjem svetovali, nadgradili
njihove ideje, predvsem pa jih motivirali, a bodo prišli do cilja o. do ustanovitve podjetja.
Velik pomen mentorjev je tudi v socialni mreži, ki jo izkušeni podjetniki imajo, saj bodo tako
pomagali odpreti številna vrata do znanj in kompetenc poslovnih partnerjev. Po uspešnem
zaključku programa bodo imela podjetja možnost ugodnega najema v Podjetniškem
inkubatorju Podbreznik, kjer jim bo ponujena nadaljnja podpora. S tem mentorskim
programom bo sklenjen krog podpornega okolja, od ideje do ustanovitve in delovanja podjetja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan se planira na podlagi planiranih odhodkov v preteklem letu in se nanaša na
razvoj podjetniških idej na udeležence iz naše občine.

14047 Delne oprostitve kom.prispevka za gospodarske objekte

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je oblikovana za namene delne oprostitve komunalnega prispevka pri
gradnji gospodarskih objektov v ocenjeni višini. Olajšava oz. znižanje se podjetnikom šteje
kot državna pomoč in je preračunana na podlagi pravilnika o znižanju komunalnega prispevka.
Nadomestilo komunalnega prispevka ( izpad dohodka) se mora zagotoviti iz nenamenskih
sredstev proračuna Občine Mirna Peč in je na drugi strani prihodek iz naslova komunalnega
prispevka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi predvidenih aktivnosti v industrijski coni Dolenja vas.

14049 Sofinanciranje programov za obrtnike in podjetnike pri OOPZ NM
500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov za podjetnike in obrtnike.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plansko pismo Razvojnega centra Novo mesto.

14050 Sofinanciranje aktivnosti Informacijske točke Europe Direct

838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za izvedbo različnih aktivnosti: - sodelovanje na lokalnih
dogodkih kot je evropski teden mobilnosti, bazar nevladnih organizacij, EU projekt, moj
projekt ipd.
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- organizacija dogodkov kot je filmski teden evrope, dan jezikov, vikend programiranja,
startup vikend, poletne glasbene urice, Erasmus za mlade podjetnike, vse o ustvarjalni Evropi
ipd.
- predavanja in sodelovanja na dogodkih in festivalih tipa festival zate, dnevi svetovalnih
središč ipd.
- predavanja na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plansko pismo Razvojnega centra Novo mesto.

14051 Sofinanciranje krožka robotike in zabavnega programiranja v OŠ
1.000 €
Toneta Pavčka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sofinanciranja izvedbe delavnic robotike in zabavnega programiranja
v osnovni šoli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je ocenjena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

74.796 €

Opis glavnega programa

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji. Kvalitativni cilji so:
izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih
turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe Mirne Peči kot privlačne turistične
destinacije, povezovanje turističnih ponudnikov.
Kvantitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih
zmogljivosti, povečanje povprečne dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v
turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v
občini in regiji. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja
turistične signalizacije, povečanje prepoznavnosti občine kot privlačne turistične destinacije za
različne ciljne skupine. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacije, št. tematskih
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poti, boljša prepoznavnost in promocija občine Mirna Peč, št. turističnih nočitev in turistov,
prihodek turistične takse, št. odmevnih kulturnih dogodkov in ostalih doživetij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

4.600 €

Opis podprograma

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne
dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Ključno področje izvajanja podprograma je sofinanciranje programov turističnih društev in
zvez.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečevanje prepoznavnosti območja
občine kot turističnega območja in sama predstavitev lokalnih turističnih produktov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene
predvsem v tiskanje promocijskih materialov in v sodelovanje ter predstavljanje naše
turistične ponudbe na sejmih in drugih prireditvah.

14009 Sofinanciranje programov turističnih društev in zvez ter drugih
turističnih org. (zavodi za turizem, TIC-i)
2.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za delovanje turističnih društev v Občini Mirna Peč in se
dodeljujejo na podlagi potrjenega plana dela in pogodbe, ki jo občina podpiše z društvom. Iz
te postavke se sofinancira tudi delovanje Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija dotacij društvom poteka na podlagi izvedenih programov. Finančna realizacija
transferov je skladna s planom .
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14037 Info table

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bili predvideni odhodki za izdelavo dveh tabel informacijsko – turistične
narave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0001
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14040 Virtualna panorama občine

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so povečana zaradi prenosa planiranih nerealiziranih izdatkov iz
preteklega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan preteklih let

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

70.196 €

Opis podprograma

sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih
organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev,
delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),
investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče
vzdrževanje
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je pospeševanje razvoja turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične
ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter
promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Mirna Peč, , uvajanje novih
turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj
turistične infrastrukture.
Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, št. izvedenih
prireditev, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek iz naslova turistične
takse.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

izpeljava dogodkov v Slakovem muzeju, urejena tematska pot - PSPM, sofinanciranje RDO,
organizirana lokalna turistična vodniška služba

14038 Mirnopeški Slakov center

49.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se predvideva zaključevanje investicijskega dela projekta Slakov center. Sredstva
na postavki so predvidena za delovanje centra, s poudarkom na promociji, razvoju in
oblikovanju novih programov za trženje muzeja in ponudbe lokalnih ponudnikov.
Glavnina investicije bo izpeljana v letu 2018.
Celotna investicija vključuje:
- priprava investicijske dokumentacije,
- priprava projektne dokumentacije za obnovo prostorov, za notranjo opremo prostorov, za
multimedijsko opremo,
- projektantski nadzor,
- gradbeni nadzor,
- rekonstrukcijo in obnovo objekta,
- izvedbo notranje opreme: nabavo nepremične opreme prostorov in zbirke, oprema recepcije
in trgovine, nabava premične opreme..,
-izvedba računaln. in ozvočevalne opreme, izvedba računalniških aplikacij in spletne strani;
- ureditev spominske zbirke Lojzeta Slaka s pripravo vsebinske zasnove zbirke (Dolenjski
muzej Nm),
- pripravo celostne grafične podobe, osnovnih aplikacij (podoba vizitk, kuvert, dopisov),
tiskovin (vstopnic, letakov, vabil), grafičnih elementov in postavitev zbirke, panojev, spletne
strani in multimedijskih vsebin
- obdelavo in izdelavo filmov za muzej ter priprava gradiva za mediateko z didaktičnimi
vsebinami;
- izvedbo razstave (prevodi besedil, izvedba grafičnih aplikacij in tiskovin
- material za razstavni prostor, zunanji napisi, tabla, tiski vstopnic in letakov, .
- sredstva za delo zaposlenega,
- sredstva za izvedbo delavnic,
- sredstva za izvedbo novinarske konference, promocijo in obveščanje javnosti,
- zunanjo ureditev, obnova strehe in fasade celotnega starega dela objekta vključno z
upravnem delom šole...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-15-0003
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča planiranih sredstev je izdelana investicijska dokumentacija.

14041 Ureditev tematske poti - PSPM

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana je posodobitev ureditve tematske poti Pot Slakove in Pavčkove mladosti, ki bo
pripomogla k večjemu obisku naših krajev in promociji same poti, Mirne Peči in okolice ter
njene naravne in kulturne dediščine. S projektom ureditve tematske poti za različne ciljne
skupine (različne starostne skupine, gibalno ovirani, šolarji in mladina, kolesarji, konjeniki…).
Izvedba projekta je predvidena po odobritvi projekta na razpis LAS DBK, iz katerega je
predvideno sofinanciranje urejanja infrastrukture poti v višini 5.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predhodno izražene potrebe po promociji PSPM.

14044 Sofinanc.priprave in izvajanja turist.razvojnih programov

4.002 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se nadaljuje v letu 2018 planirana okrepitev aktivnosti razvoja turizma regije,
aktivnosti bodo v večji meri usmerjene v razvoj turističnih vsebin ter promocijo občin in
ponudnikov Dolenjske. Aktivnosti bo izvajal Razvojni center Novo mesto, in sicer
preko izdelave dokumenta strategije razvoja turizma (delavnice bodo potekale po
občinah, z raziskavami na terenu), izdelana bo nadgradnja spletne strani destinacije
Dolenjske, intenzivna promocija se bo vršila tudi preko družbenih omrežij, einformatorja...delavnic za turistične ponudnike, predstavitvijo na domačih in tujih sejmih
ter prireditvah, z izvedbo nagradnih natečajev in iger za širšo javnost, izdajo tiskanih in egradiv, obveščanjem javnosti o prireditvah, izvedbo ponatisa kataloga z novimi ponudniki,
skupaj s turističnimi agencijami razvijali turistične pakete, okrepili trženjske aktivnosti na
info točki v Ljubljani, razvijali in implementirali inovativne načine promocije, se
vključevali v vsebine turističnih krožkov po OŠ in SŠ... Aktivnosti bodo podrobneje
opredeljene v pogodbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s planskim pismom Razvojnega centra Novo mesto

14045 Lokalna turistična vodniška služba

1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z večjo promocijo Poti Slakove in Pavčkove mladosti se je precej povečal obisk enodnevnih
obiskovalcev v naši občini. Večinoma gre za izletniški turizem, večje skupine, vse več pa je
tudi naključnih obiskovalcev, ki se sami podajo na pot. Ker želimo kar najbolj predstaviti naše
kraje, zgodovino, celotno turistično ponudbo z naravno in kulturno dediščino ter lokalno
1. obravnava

Stran 103

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

gostinsko in ostalo ponudbo želimo v občini izobraziti lokalne turistične vodnike oz.
organizirati javno lokalno turistično vodniško službo. V ta namen je najprej potreben odlok in
enotna vsebina promocije in vodenja za lokalne vodnike. Izkazala se je tudi potreba, da bodo
odloki usklajeni tudi na regijskem nivoju, zato v ta namen sodelujemo z RC Novo mesto s
ciljem, da dobimo tudi regijske vodnike, ki bodo lahko na območju naše občine sprejeli tudi
tuje obiskovalce. Z odlokom se bo določila vsebino turističnega vodenja, pogoje za
opravljanje dejavnosti turističnega vodenja (strokovna usposobljenost vodnikov) in vodenja
registra turističnih vodnikov za območje naše občine, programe turističnega vodenja,
izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj ter nadzor nad opravljenimi vodenji. Med
odhodki, ki so za izvedbo v tem letu planirani, so upoštevani tudi stroški izvedbe tečaja za
usposabljanje vodnikov ter enotna oprema vodnikov (značka, prepoznavna obleka – rutica ali
kapa…), strošek izdelave programov turističnih vodenj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina planiranih proračunskih sredstev za realizacijo navedenih ciljev je ocenjena glede na
potrebe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

549.314 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve110.360
€
Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno
z načrtom za izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centra za ravnanje s
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komunalnimi odpadki, ter izdelava strukturnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije
za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
110.360 €
Opis podprograma

Področje obsega program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov
varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol,
informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- varovanje okolja,
- izvajanje gospodarskih javnih služb
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

15040 Subvencije cen GJS na področju okolja

103.896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom zagotavljanja ničelnega poslovnega izida se iz sredstev proračuna zagotavlja
razlika med planiranimi prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnostih obveznih
gospodarskih javnih služb. Višina subvencije za leto 2019 je planirana v enaki višini, kot za
leto 2018, ki pa je bila povzeta iz plana Komunale Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-09-0018 Subvencioniranje cen GJS na področju okolja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15041 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Novo
mesto (1,5% najemnine)
2.804 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za vodenje evidenc gospodarske javne infrastrukture, kjer so po
predhodno sklenjeni pogodbi, vsakoletni stroški opredeljeni v višini 1,5% najemnine - 11. člen
Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov z dne 2.12.2009.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina subvencije za leto 2019 je planirana v enaki višini, kot za leto 2018, vrednost katere pa
je predlagala Komunala Novo mesto.

15054 Stroški javnih pooblastil JP Komunala Nm

3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje javnih pooblastil (izdaja projektnih pogojev, smernic, tehnični pregledi ipd., v
imenu občin) je s Komunalo Nm vsako leto sklenjena pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina subvencije za leto 2019 je planirana v enaki višini, kot za leto 2018, vrednost katere pa
je predlagala Komunala Novo mesto.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

438.954 €

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

139.502 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov,. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih
infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju
varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih
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odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov
centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave; Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami
državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun
ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem
ravnanju z odpadki. Želimo izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in
uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik
ravnanja z odpadki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno
operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na
regijskem nivoju.

15002 Saniranje črnih odlagališč in spomladansko čiščenje odpadkov v
500 €
naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za stroške organiziranega spomladanskega čiščenja odpadkov v naravi in
za saniranje črnih odlagališč – po nalogu medobčinskega inšpektorata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni so opravljeni na podlagi ocene potreb in realizacije v obdobju, ko smo na predmetni
postavki beležili porabo sredstev.

15003 Nakup kontejnerjev za odpadke (inv.trasnfer JP Kom NM)

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vsakoletni nakup zabojnikov za odlaganje odpadkov, pri čemer se
bo prioriteta posvetila nakupu zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov oziroma za posamezne
frakcije in/ali zamenjavo zabojnikov za enako frakcijo – z drugačnim volumnom. Znesek
sredstev v postavki je podan v neto vrednosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0034 Kontejnerji za odpadke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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15004 Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravn. z odpadki
CeROD NM
130.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dogovor o izgradnji MBO Dolenjske in Bele Krajine je 10 občin podpisalo v mescu aprilu
2018. Projekt MBO obsega 2 investiciji: (1) izgradnjo objekta in naprav za biološko
stabilizacijo in kompostiranje odpadkov, letne kapacitete 25.000 ton odpadkov in (2) zunanjo
ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo. Skupni delež investicije znaša 4.673.600
EUR, pri čemer je delež Občine Mirna Peč v letu 2019 opredeljen v približni vrednosti
130.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0035 Regijski center za ravnanje z odpadki - CeROD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15039 Urejanje površin pod zabojniki

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev odjemnih mest (vzpostavitev novih in urejanje obstoječih) se s Komunalo Novo
mesto sklenejo letne pogodbe. Tako kot pri zabojnikih, se tudi pri podstavkih pričakuje nižja
nabavna cena v postopku, ko javno podjetje izvede sočasni nakup za vseh osem občin katerih
infrastrukturo ima v upravljanju. Občina Mirna Peč sicer letno zagotavlja sredstva za nakup in
postavitev betonskih podstavkov pod na novo nameščene zabojnike, sočasno pa se vsako leto
podstavki dodajo tudi delu obstoječih zabojnikov, ki še nimajo urejene površine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-09-0009 Ureditev površin pod zabojniki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15047 Investicije v osnovna sredstva (CEROD)

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 13. členom Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav,
sklenjene v letu 2009, se za sofinanciranje stroškov, ki nastajajo pri planiranih vlaganjih v
obstoječo infrastrukturo podjetja (npr. nadgradnja plinjakov, prekrivanje odlagališča za
ločevanje izcednih vod, zapiranje berm,…), namenijo določena sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-11-0004 Investicije v osnovna sredstva (CeROD)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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15051 Sredstva za intervencijsko vzdrževanje (CeROD - 5% najemnine)

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu predvideva rezervacijo proračunskih sredstev za
intervencijsko investicijsko vzdrževanje v višini 5% najemnine. Glede na to, da predmetna
postavka v zadnjih letih ni bila obremenjena, se postavka ohrani v proračunu (v znesku 1
EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-11-0004 Investicije v osnovna sredstva (CeROD)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15052 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri CeROD-u (1,5%
1€
najemnine)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu predvideva rezervacijo proračunskih sredstev za
vodenje evidenc, osnovnih sredstev, knjiženje poslovnih dogodkov, v višini 1,5% najemnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Aneks št. 2 k pogodbi o poslovnem najemu predvideva rezervacijo sredstev v višini 1,5%
najemnine. Glede na to, da predmetna postavka v zadnjih letih ni bila obremenjena, se
postavka ohrani v proračunu (v znesku 1 EUR).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

296.952 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave; Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda in občinskim Programom odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno vzdrževanje obstoječe čistilne naprave in obstoječega kanalizacijskega sistema.
Dograditev čistilnih naprav in sof. nakupa in montaže hišnih ČN skladno s Programom
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, programom izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter proračunom.
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15007 Izgradnja ČN Šranga

149.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predmetnimi sredstvi se predvidi dokončanje investicije - rekonstrukcije ČN Šranga, katere
je pričetek načrtovan v drugi polovici leta 2018. V osnovi bo z rekonstrukcijo kapaciteta
obstoječe naprave povečana iz 100 PE na 250 PE in sicer v zaselku, ki je v preteklem obdobju
beležil znatno rast prebivalstva. Predvidena sredstva vključujejo tudi stroške vodenja
investicije in nadzor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0036 Čistilna naprava ŠRANGA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15027 Dograditev ČN Mirna Peč

52.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2019 je predviden začetek fazne izvedbe investicije - rekonstrukcije čistilne naprave
Mirna Peč, pri čemer se na obstoječi površini predvideva rekonstrukcija naprave s povečanjem
kapacitete za 50%, na račun uvajanja nove, membranske tehnologije,… Dela, ki so načrtovana
v sklopu dograditve, se bodo izvedla v okviru že pridobljenega gradbenega dovoljenja in na
površini obstoječe naprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0037 Čistilna naprava MIRNA PEČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15038 Subvencioniranje nakupa in montaže hišnih ČN

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V decembru 2016 s strani občinskega sveta potrjena Novelacija idejne zasnove odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Mirna Peč predvideva, da je tudi za 6
aglomeracij (Goriška vas,Jablan, Orkljevec, Biška vas, Hrastje in Šentjurij) skladno uredbi*,
dovoljeno in predvideno urejanje, čiščenje odpadnih voda s pomočjo malih hišnih čistilnih
naprav (MČN). Strošek opremljanja v teh aglomeracijah z MČN je ocenjen v višini 705.220
EUR. Ker je opremljanje teh aglomeracij potrebno zaključiti pred letom 2022, se predlaga
subvencioniranje izgradnje MČN v višini 50%, kar bi na leto znašalo povprečno 88.153 EUR.
Za prvo leto se v ta namen zagotovi sredstva v višini 90.000 EUR, saj je pričakovati vloge za
subvencioniranje MČN tudi izven območja aglomeracij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi novelacije idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
Občini Mirna Peč.
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16077 Investicijsko vzdrževanje komunal. infrastr. - kanalizacija

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina predmetna sredstva letno nameni za investicijsko vzdrževanje komunalne
infrastrukture, tj. infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Konkretne
posege opredeli Komunala Novo mesto v svojih predlogih, ki jih pripravi ob koncu
iztekajočega se leta - za prihodnje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-12-0011 Investic.vzdrž.kom.infr.-kanalizacija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih
standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za
izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja
predvsem iz vidika izboljšanja kvalitete gnojevke in zmanjšanje smradu.
Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja, ter zmanjšanje
onesnaževanja okolja, predvsem iz vidika izboljšanja kvalitete gnojevke in zmanjšanje
smradu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanju kvalitete gnojevke, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, izboljšanje prsti in
zmanjševanju smradu.

15035 Okoljsko osveščanje (sofinancir.
izobraževanje, občina brez GSO...)

razgrajevanja

gnojevke,
2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mirna Peč s sredstvi predmetne postavke krije stroške, kot npr.: sofinanciranje nakupa
preparata za gnojevko (strošek soudeležbe občine pri preparatu, ki je namenjen izboljšanju
kvalitete gnojevke in zmanjševanju smradu).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
677.104 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Naloge s
področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju. Sredstva so
zagotovljena za pripravo občinskih prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje, nakup
nepremičnin in opremljanje zemljišč z osnovno komunalno oskrbo. Komunalna dejavnost
mora zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter pogoje za
nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih
komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena: urejanje centra občine Mirna Peč, urejanje in
čiščenje parkirišč, pešpoti, zelenih površin ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih
površin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski
načrt. Dolgoročni cilj področja proračunske porabe – prostorsko načrtovanje je izdelava
ustrezne planske in izvedbene prostorske dokumentacije, ki bo omogočila trajnostni razvoj, ki
pomeni uravnotežen in vzdržen razvoj Občine Mirna Peč tako, da bo zadovoljeval razvojne
potrebe občanov, hkrati pa zagotavljal dolgoročne potrebe po varovanju okolja in narave.
Strateške usmeritve med drugim predvidevajo zagotovitev lastništva tistih nepremičnin, ki so
potrebne za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu oz. komunalnem
opremljanju. Na stanovanjem področju so izhodišča v Nacionalnem stanovanjskem programu
in demografskih, socialnih, ekonomskih in poselitvenih značilnostih Občine Mirna Peč. Za
posamezna področja občinski svet sprejema tudi področne strategije in programe, ki imajo
posledice za prostorski razvoj.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so
zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za
poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini, kar pomeni opremiti čim več zemljišč z
osnovno komunalno opremo. Osrednji cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Občine
Mirna Peč ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja. Planirani kazalnik, na
podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih
projektov ter prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov in
prostorskih izvedbenih aktov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki
priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika
izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja
z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, strokovno ter širšo javnostjo, zaradi česar
je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave posameznih projektov. Glavni cilj je
zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj občine in podeželja tako iz bivanjskega kot
poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj
Občine Mirna Peč.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.583 €

Opis glavnega programa

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje
prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih
prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih
podatkov, med njimi tudi redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture
na območju občine. Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo in ustvarjanje
pogojev za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti tako v
občinskem središču, hkrati pa zagotoviti tudi uravnotežen razvoj podeželja. Izvajanje teh
programov je na področju prostorskega planiranja usmerjeno v strateški razvoj občine in
drugih naselij v občini . V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega
opremljanja, izvajanje geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na
območju Občine Mirna Peč in izvedba projektov v okviru drugih komunalnih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih,
družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi
povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. Program
zastavljenih nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu občine. Ob ovrednotenju
programov se izhaja iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja
urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo
izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne občinske projekte in prilagajanje novim
razvojnim potrebam razvoja Občine Mirna Peč, tako v samem centru občine kot tudi na
območju vasi.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje trajnostnega razvoja v prostoru.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po sprejetih aktih dolgoročnega prostorskega planiranja, ki
dajejo osnovo za izdelavo posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in
prilagajanje novim potrebam razvoja Občine Mirna Peč upoštevajoč prostorsko zakonodajo
Republike Slovenije in v skladu s strateškimi načrti občine. Planirani kazalnik, na podlagi
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov ter
prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno
upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega
kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva
številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, ter s širšo in
strokovno javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave
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posameznih projektov. Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega planiranja so: kazalci
vzdržnega prostorskega razvoja z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih
zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije, kazalci kakovostnih življenjskih razmer v
centru občine in na podeželju, kazalci kvalitetnega in humanega razvoja celotne občine ter
njihove oskrba, kazalci prostorsko usklajene in med seboj dopolnjujoče se razmestitve
različnih dejavnosti v prostoru, kazalci prostorskih možnosti za skladen razvoj skupnosti,
kazalci neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam do objektov in njihove uporaba v
skladu z zakonom, kazalci varstvo okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, kazalci
trajnostne rabe naravnih dobrin in kazalci varovanja drugih kakovosti naravnega in bivalnega
okolja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

12.579 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal
neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s
prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete,
ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti, ter poenostavljenega komuniciranja z
javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov, ter
zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) – ZureP-2;
- 89. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/09, 57/2012 in
109/2012) - ZPNačrt;
- Gradbeni zakon (Uradni list, št. 61/2017) – GZ;
- Zakon o javnih naročilih;
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št.
52/00, 47/2006 ZEN) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) – le poglavje, ki se nanaša na
nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča);
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje
informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah, ..).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega
sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in
podatkovnih baz. Naloga je stalna. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Mirna Peč bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem
in izdelavo potrebnih geodetskih zadev (izdelava elaboratov, odmere, parcelacije), rednim
vzdrževanjem obstoječe programske opreme in vnosom prostorskih dogodkov (izdana potrdila
o namenski rabi, izdane lokacijske informacije, pridobljena gradbena dovoljenja, podane vloge
za spremembo namenske rabe, pritožbe na NUSZ in drugi). Izvajali se bodo tudi drugi
potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.

16002 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za
odmero davka)
2.881 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je bila tudi ustvarjena
baza s katere FURS črpa podatke za odmero nadomestila. To bazo pa je potrebno enkrat letno
(pred odmero nadomestila) ažurirati.
Spremembe se pojavljajo predvsem glede lastništva določenih zemljišč, površino nezazidanih
stavbnih zemljišč in podobno. V proračunsko postavko so vključene tudi storitve zaradi
uskladitev podatkov stavbnih zemljišč zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški preteklih let.

16027 Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini MP

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru novih investicij na področju cestne in komunalne infrastrukture, ki pa še ni zajeta v
programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mirna Peč, je potrebno pristopiti k
novelaciji programa, zato je potrebno imeti odprto proračunsko postavko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na izvedene ali predvidene investicije v Občini Mirna Peč je potrebno planirati tudi
možnosti novelacije Programa komunalnega opremljanja, ki je osnova za izračun komunalnih
prispevkov.

16043 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistema občin4.343
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geo informacijski sistem PISO za našo občino deluje od leta 2007 in je preko internetne strani
dostopen občinski upravi kot tudi vsem občanom. Povezava do geo informacijskega sistema
PISO je na spletni strani občine. Odhodek predviden za to proračunsko postavko vsebuje
vzdrževanje sistema oziroma vključuje tudi redno ažuriranje podatkov iz uradnih evidenc, in
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sicer štirikrat letno se obnovijo oziroma posodobijo vsi podatki, tako je predvideno vsaj
dvakrat letno dopolnjevanje podatkov, ki jih baza vključuje. Sredstva so planirana na podlagi
pogodbene vrednosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbene obveznosti preteklih let.

16044 Ažuriranje prostorskih virov

854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ažurnosti podatkov v aplikaciji za izris grafičnega dela OPN, ki je sestavni del vsakega
potrdila o namenski rabi zemljišča ter evidence NUSZ, je potrebno večkrat letno osveževati
podatke GURS, ki so pretežno posledica parcelacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba preteklih proračunskih let

16061 Vodenje katastra GJI

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za prejete račune za vodenje evidenc gospodarske javne
infrastrukture, kataster GJI, po pogodbi s Komunalo Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbene vrednosti preteklih let.

16029003 Prostorsko načrtovanje

5.004 €

Opis podprograma

Podprogram prostorsko načrtovanje zajema: prostorske dokumente občine (prostorski planski
in prostorski izvedbeni akti), strokovne podlage za prostorske dokumente občine, programe
opremljanja s komunalno infrastrukturo za območje prostorskih dokumentov občine,
urbanistični natečaji. Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih
in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih
planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih
strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih
aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve
objektov ali razvojnim potrebam v prostoru. Predvidene so aktivnosti pri izdelavi sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta, številnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
za občinske investicije ali investicije posameznih pobudnikov OPPN, z vsemi sestavnimi deli,
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ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Ustrezne rešitve za urejanje
prostora se bodo pridobivale tudi na javnih urbanističnih ali urbanistično arhitekturnih
natečajih. Sredstva so predvidena tudi za pridobitev potrebnih geodetskih podlag in drugih
strokovnih podlag, ki so nujne za kvalitetno prostorsko načrtovanje ali pa predpisane v
zakonodaji.
Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZUreP-2, Gradbeni zakon (GZ), nanj pa vplivajo še
drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu
kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi
izdani podzakonski predpisi, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mirna Peč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izdelava ustrezne planske in izvedbene prostorske
dokumentacije, ki bo zagotavljala trajnostni prostorski razvoj tako, da bo omogočila
uravnotežen razvoj Občine Mirna Peč, ki bo zadovoljeval tako razvojne potrebe občanov kot
dolgoročne potrebe po varovanju okolja in narave. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se
bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov oz. izvedba
posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in
sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna,
kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci
postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, ter s širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar je težko
natančno določiti stroške ter roke izdelave posameznih projektov. Namen in cilj strateških
prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da
so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Namen občinskih
podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim načrtom kot
strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Cilj občinskih
podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti
glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi.
Namen in cilj natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za odločanje o posebej
zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem drugih
sprememb občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za
katere poteka postopek priprave, dokončna ureditev infrastrukture v IC Dolenja vas ter
pričetek urejanja infrastrukture v GC Dolenja vas.
Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem

16024 Urejanje javne komunalne infrastrukture v IC Dolenja vas - 1. faza1 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je oblikovna v primeru, če se začeta investicija v letu 2018, ne zaključi
v celoti. V tem primeru bo potrebno del finančnih obveznosti poplačati v letu 2019.
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Investicija obsega -izgradnja nove ceste LC1. Hkrati bo izvedeno tudi odvodnjavanje cestišča
te ceste in zalednih vod z meteorno kanalizacijo ter vgradnja lovilca olj v obstoječ jašek ob
avtocesti. Izvede se tudi cestna razsvetljava te ceste in vodovod, z zankanjem v obstoječe
omrežje. Na obstoječih cestah LC2, A, B in C pa je potrebno samo urediti pločnike in
asfaltirati vozišča.
Občina se je za sofinanciranje regijskega projekta Opremljanje IC Dolenja vas prijavila na
Drugi javni poziv za razvoj regij – DRR JV SLO iz naslova sofinanciranja OP EKP 20142020, PN 3.1. Podjetniško podporno okolje. Skladno z DIIP-om / IP-om in prijavnim
obrazcem vrednost investicije po tekočih cenah znaša 984.037,52 EUR (investicija se vodi na
PP 16024) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.12.2017 do 31.12.2018. Skupna
vrednost projekta znaša 984.037,96 EUR, vire za financiranje projekta so zagotovljeni z
lastnimi finančnimi sredstvi občine v višini 623.487,93 EUR in sredstvi MGRT iz sredstev EU
na osnovi DRR iz sredstev PN 3.1 v višini 360.550,03 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0052
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16033 Urejanje GC Dolenja vas

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru, da bodo zagotovljeni pogoji za gradnjo infrastrukture v GC Dolenja vas (
spremembe OPPN GC Dolenja vas), bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0053
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16037 Občinski prostorski načrt - OPN

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo, da bi morali vsi postopki povezani s prvimi spremembami OPN MIrna Peč,
vključno s sprejemom in potrditvijo na občinskem svetu, biti zaključeni v letu 2018. Trenutno
smo v fazi pridobivanja drugega mnenja MKGP. Vsa ostala mnenja drugih nosilcev urejanja
prostora so že pridobljena.
V primeru, da ne bi bile vse finančne obveznosti do izdelovalke poplačane v letu 2018, ostaja
odprta proračunska postavka v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0066
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16086 Druge spremembe in dopolnitve OPN

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdelavo strokovnih podlag za druge spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta, v katere bodo vključene v obdelavo vse vloge, ki so bile dane v postopkih
javne razgrnitve obstoječih sprememb in dopolnitev OPN, so bila planirana že v letu 2018, ker
se bodo določene aktivnosti prenesle v letu 2019, je potrebno zagotoviti odprto proračunsko
postavko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0071
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16088 Občinski urbanist

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora mora
občina imeti na podlagi 44. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) zagotovljeno
sodelovanje vsaj ene občinske urbanistke ali občinskega urbanista (v nadaljevanju : občinski
urbanist). Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali
pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in
inženirsko dejavnost. Občinska uprava s svojimi zaposlenimi nima izpolnjenih pogojev za
občinskega urbanista, zato bomo morali zagotoviti sodelovanje pogodbeno ali v nadaljevanju
kot zaposleni v skupni občinski upravi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Strošek predviden na podlagi preračunov, v primeru sodelovanja z več občinami, kot skupna
občinska uprava.

1603 Komunalna dejavnost

550.518 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti povezane z vzdrževanjem komunalne infrastrukture na
področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnost.
Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga
lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Novo mesto. Program
vključuje tudi sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in za druge komunalne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, redno
vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov, zavarovanje poslovilnih objektov pred
propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Izvajanje aktivnosti in projektov v okviru
drugih komunalnih dejavnosti.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne
dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

471.651 €

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe
s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenje v letu 2006. Področje oskrbe s pitno
vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega
posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in
sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; izboljšanje energetske učinkovitosti
delovanja vodovodnih sistemov; spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja
z njimi; sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov;
sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup
zemljišč na vodovarstvenih območjih; zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na
manjših vodovodnih sistemih. Osnovne razvojne usmeritve regije oz. občine na področju
oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih
vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih
območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske
vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadne
vode.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o vodah, Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti
površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo, Uredba o standardih kakovosti
podzemne vode, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila, Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Uredba o
oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Pravilnik o
obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotoviti neoporečno oz. ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z
rednimi vzorčenji vode) kjer še ni zagotovljena vodooskrba s pitno vodo. Izgradnja v okviru
projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine bo omogočila doseganje okoljskih standardov, ki so
bistvenega pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin, zlasti pa bo
reševala težave, povezane s zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število gospodinjstev priključenih na vodovod.
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16023 Regresiranje prevoza vode

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za kritje stroškov dobave vode stanovalcem na območjih, kjer javni
vodovod še ni izgrajen. Prevoze izvaja Komunala Novo mesto d.o.o., PGD Mirna Peč…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebe po prevozu vode in stroški preteklega leta

16060 Sanacija in gradnja vodov.infrastr.S dela občine - sekundarno
vodovodi
1€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo 600 m vodovodne infrastrukture – sekundarnega vodovoda za
opremljanje vzhodnega dela naselja Globočdol so predvidena že v proračunu za leto 2018.
Občina Mirna Peč je že v letu 2017 pridobila potrebno izvedbeno dokumentacijo in soglasja
(služnostne pogodbe) lastnikov tangiranih zemljišč. V primeru, da se zaključek investicije
premakne v konec leta 2018, bo potrebno finančne obveznosti poravnati v proračunu za leto
2019.
V primeru izjemnih proračunskih prihodkov se naj bi nadaljevala dela na sekundarnih
vodovodih severnega dela. Prioriteto pri nadaljevanju del imajo: odcep (Rezelj, Zupančič,
Smrekar, Žnidaršiš, v ocenjeni vrednosti 11.500 EUR, kjer so lastniki objektov akontacijo
prispevka plačali že pred leti, ter izvedba sekundarnega vodovoda F (Hmeljčarska gora), kjer
je na isti trasi predvidena tudi rekonstrukcija ceste – za katere ureditev je (že v 2013) podan
predlog gradbenega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-09-0012
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16062 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodba o vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja bo, kot vsako leto, sklenjena z
upravljavcem omrežja: Komunala Novo mesto d.o.o. V letu 2019 se nadaljujejo sanacije,
obnove posameznih hidrantov opredeljene na podlagi evidentiranja potreb v naseljih (popis
stanja hidrantov praviloma izvedejo občinski PGD-ji) in na podlagi neposrednih potreb
izkazanih ob situacijah na terenu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi stroškov in potreb preteklih let.
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16064 Sredstva za nepredvidene intervencije (Komunala NM)

10.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina stroškov je pogodbeno opredeljena s 7 % letne najemnine. Intervencije (kot npr.
odprava poškodb na vodovodnem, kanalizacijskem omrežju ali objektih čistilnih naprav)
izvaja upravljalec - Komunala Novo mesto. Po oceni se približno 2/3 stroškov predvideva za
vzdrževanje vodovodov, ostalo pa za kanalizacije in ČN
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in potrebe glede na preteklo leto.

16067 Investicijsko vzdrževanje komun.infrastr. - vodovod

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v tem letu namenja del sredstev za izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja, ki ga
predlaga upravljalec, Komunala Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-11-0007
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16069 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

429.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija bo skladno s časovnim načrtom izvedena do 31.12.2018, v letu 2019 bodo
poplačani 10% zadržki od situacij. Skladno s terminskim planov izvedbe bo potekalo tudi
sofinanciranje sredstev. Skupna vrednost projekta za našo občino znaša 4.336.219,59 EUR,
vire za financiranje projekta so zagotovljeni z lastnimi finančnimi sredstvi občine v višini
989.671,91 EUR, iz državnega proračuna RS v višini 502.003,42 EUR in iz Kohezijskega
sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 v višini 2.844.543,64 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-12-0008
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16082 Subvenc.izgradnje individualnih vodovodnih priključkov

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2014 je bil na občinskem svetu sprejet pravilnik, na osnovi katerega je omogočeno
subvencioniranje stroškov izgradnje vodovodnih priključkov na severnem območju občine
tistim občanom, ki bodo morali izvesti daljše priključke. Občina prispeva 80% sredstev za
stroške nad 550 EUR, pri čemer je podana omejitev tudi glede maksimalne vrednosti na enoto
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(po tekočem metru priključka): 40 EUR/m1. Z zagotovitvijo sredstev na tej PP se daje
možnost posameznikom, da si lažje zagotovijo pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na izražen interes posameznikov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti povezane z urejanjem površin v javni uporabi, ki so v sklopu
pokopališč. Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri
izvajanju pogrebnih svečanosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o gospodarskih javnih službah, Zakon o
javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Odlok o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev
primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

16011 Invest.vzdrž. pokopališč in mrliške vežice

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu 2017 je občina iz sredstev postavke financirala sanacijo dela opornega
zidu na pokopališču Mirni Peči, v letu 2019 želimo nadaljevati s sanacijskimi deli na
pokopališču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022 OB170-07-0055
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039005 Druge komunalne dejavnosti

68.867 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja komunalno ureditev občinskega središča, vzdrževanje zelenih površin,
javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, parkirišč, čiščenje in ureditev javnih površin,
parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti. Namen izvajanja nalog v okviru tega
podprograma je doseči primeren standard urejenega okolja.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju
prostora,Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje letnih načrtovanih aktivnosti v okvirih večletnega programa in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi. Zastavljeni cilji bodo merljivi na podlagi realiziranih aktivnosti oz.
projektov.

16021 Vzdrževanje zelenic in javnih površin

2.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vzdrževanje zelenih in javnih površin. Gre za spomladansko in
jesensko zasaditev cvetlične grede in korit v Mirni Peči, na upravni stavbi ter na pokopališču partizanski grob ter v krožišču ob priključni cesti za Mirno Peč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški preteklih let.

16022 Komunalno urejanje javnih površin - sofinanciranje javnega delavca
43.118 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se bodo sofinancirali stroški dveh javnih delavcev javnega delavca, ki bosta urejala
javne površine v občini (košnja brežin, čiščenje pločnikov in parkirišč, urejanje bankin, ipd.).
Sredstva za pretežni del stroškov delavcev pa naj bi povrnil Zavod za zaposlovanje RS. V letu
2018 smo zaradi dotrajanosti delovnega vozila preko operativnega leasinga najeli poltovorno
delovno vozilo, ki v polni meri služi svojemu namenu (prevoz javnih delavcev, delovne
opreme, orodja, peska,..).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-14-0009
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16054 Urejanje vaških jeder in naselij - Šentjurij

3.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt izgradnje vaškega jedra v Šentjuriju- Pavčkov dom z ureditvijo stalne Spominske
zbirke Toneta Pavčka je bil v letu 2015 uspešno zaključen, objekt pa služi svojemu namenu.
Pripravljen je tudi voden program ogleda Pavčkovega doma s spominskim obeležjem in
Šentjurijem, za katerega se odloča vse več skupin, to je šolske, izletniške ter tudi manjše
zaključene skupine. Na letni ravni obišče Pavčkov dom več kot 2.000 obiskovalcev, ki skozi
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vodene oglede prejmejo celostno informacijo o Pavčku in Mirni Peči. Na postavki je planirano
pokrivanje materialnih stroškov objekta (ogrevanje, voda, elektrika).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022 OB170-09-0001 Urejanje vaških jeder in naselij
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16076 Ureditev okolice upravne stavbe

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi zagotoviti celovito ureditev površin okoli svoje upravne stavbe. Za ta namen se v
2019 predvidijo sredstva za pridobitev projekta ureditve okolice upravne stavbe, ter za
pričetek samih ureditvenih del. Prioriteto pri tem naj bi imela parkirišča ob upravni stavbi in
ob stanovanjskem bloku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-12-0009
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16078 Ureditev rondoja - priključna cesta Mirna Peč

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je odprta v primeru, da bodo izkazane potrebe po ureditvi rondoja postavitev prepoznavnega simbola v rondoju, oziroma izpeljani vsi postopki za postavitev
simbola.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022; OB170-12-0017
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16079 Ureditev potk na Vihrah

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi potk na Vihrah (iz središča Viher, po obstoječih katastrskih
javnih parcelah, v smeri vzhoda in juga), kjer so aktivnosti - s pregledom stanja in obstoječe
dokumentacije ter s pripravo popisa del (v izvedbi strokovnjaka gradbene stroke in hkrati
stanovalca Viher), bile pričete v 2014. Izvedbo del bi s podporo občine opravili zainteresirani
občani sami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-12-0018
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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16084 Urejanje zemljišča med Temenico in obč.cesto JP 790631

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pobude krajanov Mirne Peči je občina v 2015 pripravila idejno zasnovo ureditve
površine med Temenico in obč. cesto JP 790631, ter pridobila potrebno naravovarstveno
soglasje. V 2016 se je skupaj z občani začelo samo urejanje območja: sekanje grmičevja,
planiranje zemljišča, izkop kamna in korenin, sajenje trave, dreves ter dobava, namestitev treh
klopc. V letu 2017 načrtovano nadaljevanje del (kot npr. ureditev peščene pešpoti) ni bilo
realizirano. V primeru, da bi se izkazale finančne možnosti, bi ureditev peščene pešpoti izvedli
v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.003 €

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivanjske pogoje svojim občanom. Svojo
stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi.
Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske
zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v stanovanjskih conah Nad Postajo in
Češenska hosta. Občina pelje postopke komasacije za obe stanovanjski coni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Komunalno urejeni stanovanjski coni Nad Postajo in Češenska hosta, urejena pročelja starejših
stavb, predvsem v centru Mirne Peči. Poseljene novih stanovanjskih con, zagotovljena
kvaliteta bivanja .
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaključene komasacije, pričetek izgradnje komunalne infrastrukture v stanovanjskih conah,
obnovljena pročelja čim večjega števila starejših stavb, s poškodovano fasado.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

1€

Opis podprograma

Spodbujanje obnove starejših stanovanjskih hiš - fasade.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnost, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Stanovanjski zakon, Gradbeni zakon
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejena pročelja stavb v centru, izboljšan izgled kulturne krajine, kvalitetnejše bivanje v kraju
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število obnovljenih stanovanjskih hiš - fasad

16045 Obnova fasad na objektih v občini

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj tega ukrepa je spodbuditi posameznike za obnovo objektov, ki neposredno tudi vplivajo
na izgled in ureditev centra Mirne Peči.
Za leti 2017 in 2018 zaradi zagotavljanja prepotrebnih lastnih virov sredstev za izvedbo in
poplačilo nujnih investicij ne bomo objavili JR za obnovo fasad na objektih, v letu 2019 je
zato odprta proračunska postavka v višini 1 €, da se lahko še vedno, v primeru zadostnih virov
sredstev v proračunu, odločimo za izpeljavo javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na izkazane potrebe občanov.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.002 €

Opis podprograma

Urejanje novonastajajočih stanovanjskih con Nad Postajo in Češenska hosta.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnost, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Stanovanjski zakon, Gradbeni zakon, Zakon o
urejanju prostora, občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejene stanovanjske cone z novimi bivalnimi enotami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zgrajena komunalna infrastruktura, pridobljeno število gradbenih dovoljenj za stanovanjske
novogradnje.

16052 Urejanje javne kom.infrastrukture v stanov. coni "Nad Postajo"50.001
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za komunalno opremljanje stanovanjske cone so bili predvideni že preteklih letih,
vendar se investicija ni izvedla, ker ni bil izražen interes s strani lastnikov oziroma ni bilo
investitorja. Trenutno smo v postopku izpeljave komasacije v stanovanjski coni. Sledi priprava
projektne dokumentacije,
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izdelava programa opremljanja zemljišč,
V proračunu za leto 2019 so rezervirana sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani v enaki
višini. Želimo si, da bi bili zainteresirani lastniki zemljišč pripravljeni z občino skleniti
pogodbo o komunalnem opremljanju in fazno zgraditi potrebno infrastrukturo ter jo prenesti
na občino, hkrati pa bi jim občina priznala vlaganja v komunalno opremo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0059
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16053 Urejanje javne kom.infrastrukture v stanov.coni "Češenska hosta"
50.001 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za komunalno opremljanje stanovanjske cone so bili predvideni že preteklih letih,
vendar se investicija ni izvedla, ker ni bil izražen interes s strani lastnikov oziroma ni bilo
investitorja. Trenutno smo v postopku izpeljave komasacije v stanovanjski coni. Sledi priprava
projektne dokumentacije,
izdelava programa opremljanja zemljišč,
V proračunu za leto 2019 so rezervirana sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani v enaki
višini. Želimo si, da bi bili zainteresirani lastniki zemljišč pripravljeni z občino skleniti
pogodbo o komunalnem opremljanju in fazno zgraditi potrebno infrastrukturo ter jo prenesti
na občino, hkrati pa bi jim občina priznala vlaganja v komunalno opremo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0060
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
9.000 €
Opis glavnega programa

Program obsega upravljanje in ravnanje z občinskimi nepremičninami in urejanje območij s
komunalno infrastrukturo. Vključuje sredstva za upravljanje občinskih nepremičnin in nakupe
nepremičnin, potrebnih za izvedbo konkretnih razvojnih projektov in izvajanje lastnih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizirati želimo predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z
nepremičninami. Dolgoročni cilj programa je uresničevanje prostorskih ukrepov občine na
področju gospodarjenja z nepremičninami vključno z opremljanjem le-teh s komunalno
infrastrukturo in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi
prostorskimi akti
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z nepremičninami se načrtuje sredstva za kritje
stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z nepremičninami ter sredstva za
nakupe nepremičnin in z njimi povezanih stroškov. Glavni cilj je rešiti čim večje število
premoženjskopravno neurejenih razmerij.
Cilj: izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna Peč.
Kazalnik: realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma realizacija
načrtovanih odkupov ter število rešenih premoženjskopravnih razmerij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

9.000 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih nepremičnin se izvaja predvsem zaradi zagotavljanja pravne in dejanske
urejenosti nepremičnega premoženja, vzdrževanja in ravnanja z nepremičninami, prostorskega
načrtovanja poselitve občin, komunalnega opremljanja zemljišč in urejanja zemljišč, ki
predstavljajo javno infrastrukturo. Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in
urejanjem nepremičnin, načrti in projektno dokumentacijo ter predvidene naloge na področju
komunalne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski
zakonik, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Gradbeni zakon, Zakon o cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna Peč, Zakon o javnih naročilih, Zakon o
zemljiški knjigi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je usmerjen v uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju
gospodarjenja z nepremičninami, ki se nanaša na upravljanje in ravnanje z nepremičninami,
ureditev zemljišč za potrebe javne infrastrukture, izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu
z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti, zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki
občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija
finančnega načrta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predstavlja ureditev potrebnih občinskih nepremičnin za izvajanje aktivne
zemljiške politike. V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih
programov (izdelava predvidenih programov opremljanja za sprejete OPPN-je ter izdelava
predvidene projektne dokumentacije). Kazalec za merjenje ciljev je realizacija letnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem.

1. obravnava

Stran 129

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacij,
urejanje ZK stanja)
9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za postavitev mejnikov, urejanje katastra zemljišč, izvedbo parcelacij in
urejanje zemljiško-knjižnega stanja. Prioriteto pri tem bodo imela še nerealizirane pobude iz
preteklih let ter geodetska dela in aktivnosti, ki so nujno potrebne za dokončanje drugih
postopkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sprejet letni načrt ravnanja z občinskim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

27.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanje, ki so v pristojnosti
občine (preventiva, primarno zdravstvo, mrliško pregledna služba...). Poslanstvo občine je, da
zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na svojem območju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema
zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

7.700 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih
zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno in nemoteno delovanje ambulant v Mirni Peči ter izboljšanje pogojev za uporabnike in
delovnih pogojev za zaposlene.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
1. obravnava
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17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7.700 €

Opis podprograma

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s
svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem
območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost
opravljajo zdravstveni domovi in zasebni zdravstveni delavci.
Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot soustanoviteljica javnega
zavoda ZD Novo mesto zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi javnega zavoda.
Občina Mirna Peč zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na
območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji Trg 27, kjer sofinancira prostore z
poslovnim najemom ter na naslovu Trg 8.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
– ZZVZZ, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma so predvsem izvajanje zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se
v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in
organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni, investicije z
racionalno in funkcionalno izrabo objekta ter izboljšanje prostorskih pogojev za opravljanje
osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva zagotavljati pomoč izvajalcema primarne zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov
najemnine prostorov.

17002 Preventivni programi v zdravstvu (deratizacije…)

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje programa deratizacije stavb v
večjih občinskih središčih, ki jo na osnovi pogodbe izvede Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjena pogodba.

17005 Subvencija najemnin poslovnih prostorov

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija najemnine poslovnih prostorov je namenjena koncesionarjema, ki opravljata
zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost. Sredstva se razdelijo v skladu z javnim razpisom.
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Ker gre pri dodelitvi subvencije najemnine za državno pomoč, moramo predhodno izpeljati
postopke nove priglasitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina zaračunane najemnine ter delež opravljene koncesije kot osnovna javna
zdravstvena služba.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

20.200 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško pregledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih
sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

20.200 €

Opis podprograma

Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe in mrliško pregledna služba.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ , Pravilnik o merilih za
ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno
zavarovanje, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2017-2025, Zakon o
zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so predvsem zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v občini Mirna Peč brez dohodkov na podlagi z 21.
točko 15. člena ZZVZZ in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov.
Le-ti so predvsem spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti vsem prebivalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugih naslovov,
uveljavljanje določenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
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17003 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. osebe brez
prejemkov
16.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžne
pokrivati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez prihodkov. Center za
socialno delo Novo mesto na podlagi vlog občanov izvede postopek ugotavljanja
upravičenosti do pravice plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in upravičencem izda odločbe. Plačilo za te
upravičence pa je še naprej na strani občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na ocenjeno višino prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in ocenjeno število
oseb, ki bodo zavarovani iz tega naslova so v letu 2019 planirana sredstva v višini 16.400
EUR.

17004 Mrliško ogledna služba

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatek za izvedbo obdukcij, odrejenih s strani preiskovalnega sodnika ter mrliških
pregledov, ki jih mora kriti občina. Mrliške preglede opravlja Zdravstveni dom Novo mesto,
obdukcije pa zdravniško osebje iz Patološkega oddelka Bolnice Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovati mrliške oglede je zelo nepredvidljivo, kot izhodišče se je vzelo povprečno ceno
ogleda oz. obdukcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

115.925 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo,
- Nacionalni program športa v RS
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
18004 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

8.000 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične
in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

8.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja cerkva v Občini
Mirna Peč.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o
zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Kolektivna pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju ohranjanja kulturne dediščine je cilj občine zagotavljati obnove najpomembnejše
kulturne dediščine, to je farne oziroma podružnične cerkve na podlagi narejene ocene potreb
upravljavca le teh.
Podpirati obnove nepremične kulturne dediščine v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so predvsem v ohranjanju obsega investicij na nepremični kulturni dediščini v
občini.
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18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje cerkva

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja kulturne dediščine. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in pogodbe o
sofinanciranju prijavljenega programa. Večinoma gre za sofinanciranje obnove cerkva Župnije
Mirna Peč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0061 Sofinanciranje investicij in invest. vzdrževanje cerkve
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1803 Programi v kulturi

54.594 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje objektov, namenjenih kulturi in ohranjanje doseženega nivoja
razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini in
ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti
društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

38.944 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig, drugi programi v knjižnicah, izdajanje
knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Uredba o osnovnih storitvah
knjižnic, Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), Nacionalni program za kulturo,
Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in
stroškov krajevnih knjižnic, Kolektivna pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,
in razvoj knjižnice,
- doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori,
kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.),
- zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa
gradiva,
- slediti javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega
gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do
lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne
študije, izobraževanje itd.),
- povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic,
- vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za del plače, nakupa knjig in ostalih skupnih stroškov za Knjižnico
Mirana Jarca Novo mesto.

18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM

32.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

65. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) v zvezi
z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) določata, da mora lokalna skupnost, ki
na svojem območju nima ustanovljene splošne knjižnice, knjižnico dejavnost svojim občanom
zagotavljati preko območnih knjižnic, tako da sofinancira dejavnost in nakup knjižničnega
gradiva. Sofinanciranje stroškov redne dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je bilo
po kriteriju števila prebivalcev razdeljeno med vse občine, za katere knjižnica opravlja svojo
dejavnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
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18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM

6.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 53. členom Zakona o knjižničarstvu morajo lokalne skupnosti prav tako prispevati
sredstva za knjižnico gradivo. Znesek je določen glede na število prebivalcev in glede na
standard, ki ga določi Ministrstvo za kulturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

18005 Sofinanciranje revije RAST

550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega projekta revija
RAST.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiranje sredstev na podlagi preteklega leta.

18039002 Umetniški programi

850 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov , kulturni programi
samostojnih kulturnih
izvajalcev ali drugih pravnih oseb,
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske
in kulturne dejavnosti
850 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad za kulturne dejavnosti je bil ustanovljen z namenom, da omogoča strokovno in
organizacijsko pomoč pri razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti društvom, skupinam in
posameznikom v občinah in lokalnih skupnostih.
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Območna izpostava Novo mesto deluje v občinah Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna
Pec, Žužemberk in Mirna Peč. Sofinanciranje delovanja sklada bo opredeljeno z ustrezno
pogodbo o sofinanciranju, izplačila pa se bodo vršila na podlagi izstavljenih zahtevkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje sredstev je pogodba.

18039003 Ljubiteljska kultura

7.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju
kulture.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o
društvih, Statut Občine Mirna Peč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:
- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti
(JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture,
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih
kulturnega življenja,
- spodbujanje dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega
števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev,
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom,
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter
seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov,
- vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti,
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje kulturnih programov društev in JSKD.

18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena s to proračunsko postavko so namenjena kulturnim društvom. Sredstva se
razdelijo na podlagi javnega razpisa in skladno s sprejetim občinskim pravilnikom. Planirana
sredstva za prihodnja dva proračunska obdobja ostajajo na isti ravni kot v preteklem letu.
Sofinanciranje programov s področja kulture občina sofinancira sledečim društvom: Društvu
podeželskih žena (pevska skupina Čebelice), Društvu upokojencev (pevska skupina
Rožmarin), Društvu harmonikarjev Mirna Peč in Kulturno društvo Mirna Peč.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti
ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč.

18039005 Drugi programi v kulturi

7.800 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih
domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča),
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih
centrov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti.

18012 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnega doma
(materialni stroški KD)
5.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za električno energijo v kulturnem domu, za tekoče
vzdrževanje kulturnega doma in za materialne stroške. Predvidena so tudi plačila stroškov del
po pogodbi o delu za storitve manjših vzdrževalnih del ter odpiranja in zapiranja doma, saj
kulturni dom zaenkrat ni dan v upravljanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ta sredstva se glede na realizacijo v predlogu proračuna ohranjajo v višini iz preteklega leta

18013 Investicije in investicijsko vzdrževanje kult.doma

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena nujnim investicijskemu vzdrževanju v kulturnem domu
glede na izkazane potrebe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0062 Investicijsko vzdrževanja Kulturnega doma
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1804 Podpora posebnim skupinam

6.700 €

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev v skladu s potrebami področja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

6.700 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma: sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za delovanje upokojenskih društev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18014 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je planirano sofinanciranje ostalih društev, ki delujejo na območju naše občine,
pa niso financirani iz posameznih programov (kmetijstvo, turizem, programi športa, kulture in
sociale). Ta društva so Jamarsko društvo Novo mesto, ki je zelo aktivno na območju naše
občine (aktivno sodelovanje pri čistilnih akcijah, odkrivanje novih jam, njihovo
evidentiranje…), ravno tako ima pomembno vlogo v naši občini Lovska družina Novo mesto,
ki ima veliko članov tudi iz naše občine in je tudi aktivno pri vsakoletnih spomladanskih
čistilnih akcijah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre za sofinanciranje društev, ki so ustanovljena s posebnim zakonom, zato je osnova za
sofinanciranje letni program društev.

18015 Obdarovanje starostnikov

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za simbolično obdaritev (šopek) starostnikov –
jubilantov, ki jih obišče tudi župan občine (poleg predstavnikov društva upokojencev).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

18020 Sofinanciranje obdaritve otrok - DPM Mojca NM

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje transferne odhodke za novoletno obdaritev predšolskih otrok.
Obdaritev otrok izvaja Društvo prijateljev Mojca iz Novega mesta, ki ta program izvaja za
skupno več kot 4.000 predšolskih otrok v sedmih dolenjskih občinah. Strošek se pokriva z
donatorji, med katerimi so na prvem mestu občinske uprave sodelujočih občin ter generalna
donatorja Krka, d.d. in Revoz, d.d., vsako leto pa se odzove tudi nekaj manjših podjetij.
Pohvaliti velja tudi veliko število prostovoljcev, med katerimi je Društvo prijateljev mladine
»Mojca« na prvem mestu. Vsako leto so obdarjeni otroci od 1. do 6. leta starosti. Večinski
strošek obdaritev pa se pokriva iz proračuna občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

46.631 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju
športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Mirna Peč ukvarja s
športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in
mladinsko dejavnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

46.631 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev
za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega
razvoja športa.
NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih
programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno
skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa
otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne rekreacije, športa invalidov,
razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.
Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost
pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit
vzgojni pomen.
Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa
in za krepitev zdravja.
Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno
revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi
ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa
tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira
razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in
športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov
in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav;
športne opreme objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o
društvih, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna Peč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- soustvarjati pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom;
- spodbujati društva in ostale izvajalce k izboljševanju oziroma dvigovanju kakovosti
programov za športno rekreacijo;
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- povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti
kakovostni interesni športni vzgoji, ki predstavlja temelj primerni pripravi mladih, usmerjenih
v vrhunski in kakovostni šport;
- ustvarjati pogoje za pospeševanje vlaganj v šport (zagotavljati materialno-finančno podporo)
ter s tem dvigovati splošno raven pogojev uspešnosti in obdržati dosedanjo raven športnih
dosežkov pri kakovostnem in vrhunskem športu, s poudarkom na programih za mlade;
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov

18016 Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije za šport Novo
mesto
400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Agencije za šport Novo mesto, ki na območju
Dolenjske skrbi za pripravo in organizacijo športnih tekmovanj na različnih področjih. Z
agencijo je vsako leto podpisana pogodba na podlagi katerega se izvrši tekoči transfer.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi pogodbe.

18017 Sofinanciranje programov na področju
kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...)

športa

(rekreacija,
9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za financiranje stroškov športnih programov (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport
mladih…) skladno s Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v občini. Na podlagi
področne zakonodaje in navedenega pravilnika je sprejet program športa, ki je osnova za
sofinanciranje športnih programov v občini, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Planirana sredstva za prihodnji dve leti so na enakem nivoju kot so bila v predhodnih
proračunskih obdobjih. S področja športa občina sofinancira programe društvoma ŠRD Mirna
Peč in ŠRD Veliki Kal, PGD Jablan, PGD Globodol oz. podeljuje športne nagrade
posameznikom, ki imajo status vrhunskega športnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Mirna Peč.

18019 Sofinanciranje urejanja vaških športnih igrišč

3.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje in opremljanje vaških igrišč za krepitev športne dejavnosti.
Sredstva se dodeljujejo glede na prejete vloge na javni razpis in obseg razpoložljivih sredstev.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-07-0063 Urejanje vaških igrišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18022 Ureditev športnega parka Mirna Peč

1€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-15-0006 Športni park Mirna Peč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18023 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane ob OŠ Toneta Pavčka
34.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so planirana sredstva za upravljanje in investicijsko vzdrževanje Športne dvorane
Toneta Pavčka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB170-18-0007 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane ob OŠ Toneta Pavčka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je ocena letošnje realizacije in sklenjena pogodba
vzdrževanju in čiščenju športnih objektov v občini Mirna Peč.

z OŠ Toneta Pavčka o

19 IZOBRAŽEVANJE

764.597 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh
izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja,
visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči
šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne
predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o
izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o visokem
šolstvu, Odloki in akti o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Mirna Peč, Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih pravicah
1. obravnava

Stran 144

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in
materialnih pogojev za področje izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter
izobraževanja odraslih in zagotavljanja izrednih štipendij štipendij preko Štipendijske sheme
za Dolenjsko.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

492.200 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje
varuha predšolskih otrok. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od
enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta. Temeljne naloge javnih vrtcev
so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok,
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcu kot izvirne
pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje javnega vrtca s fleksibilno ponudbo programov
in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v
vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcu ki je predpisana s
standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest
za otroke, razvijanje programov v vrtcu, s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z
zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti
in interesov, zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcu skladno z normativi in standardi ter
zagotavljanje sredstev za investicijska vzdrževanja in investicij v javnem vrtcu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v
skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S
financiranjem občina zagotavlja vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog,
načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od
oblik izven družinske vzgoje, zagotoviti varno, zdravo in spodbudno okolje za otroke,
omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih
značilnosti posameznih starostnih obdobij, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje
in investicije. Kazalci: potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, število oddelkov,
zagotovitev kadrov in prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem in
zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

492.200 €

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje se načrtno in sistematično uresničujejo temeljne naloge, načela
in cilji predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven
družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo in spodbudno okolje za otroke, omogočiti
otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti
posameznih starostnih obdobij. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevnih in poldnevnih
programih izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine, z obogatitvenimi programi, ki omogočajo
zadovoljevanje interesov otrok in staršev. V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje
izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z
zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih,
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Občine Mirna Peč ,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Pavčka
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcu kot izvirne
pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnega vrtca s fleksibilno ponudbo
programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok,
vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcu, ki je
predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje prostih mest za otroke. Dolgoročni cilj
zasleduje državne usmeritve (uresničevanje strategije razvoja predšolskega in
osnovnošolskega izobraževanja), ter spremlja stanje in trende na področju predšolske vzgoje v
Mirni Peči, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnem vrtcu. Zagotavljanje
prostorskih pogojev v vrtcu skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega
vzdrževanja in investicij v javnem vrtcu. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so
pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni
programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih
v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število
otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg
sredstev za predšolsko vzgojo v Občini Mirna Peč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih, skladno s predpisanimi normativi
in standardi. Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok: vključitev
novih varovancev in zagotovitev prostorskih rešitev po izkazanih potrebah. Kazalci: število
oddelkov, število vključenih otrok.
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19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev Vrtec Cepetavček MP
460.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi javnim zavodom, ki izvajajo tudi dejavnost predšolske vzgoje vsebujejo
doplačila razlik med potrjeno ceno programov in plačili staršev za vse vrtce, v katere so
vključeni predšolski otroci iz naše občine.
Proračunska postavka predstavlja doplačilo razlik vrtcu Cepetavček, ki deluje v okviru OŠ
Toneta Pavčka, med potrjeno ceno programov in plačili staršev za predšolske otroke, ki so
vključeni v vrtec v naši občini. Doplačila k ceni vzgojnovarstvenih programov občine v
povprečju znaša 70%, saj je povprečni plačilni razred staršev 30%.
V okviru vrtca Cepetavček je organizirano varstvo otrok v 10-ih skupinah. Vključenost
predšolskih otrok je v naši občini nad državnim povprečjem in znaša blizu 90% vseh
predšolskih otrok, in sicer dobrih 80% otrok 1. starostnega obdobja in čez 90% vključenost
otrok 2. starostnega obdobja.
Strošek predšolske vzgoje je zato v proračunu občine za našo občino zelo visok. Statistični
podatki kažejo na to, da je Mirna Peč v slovenskem povprečju »mlada občina«, saj je delež
prebivalcev v občini, mlajših od 15 let nad slovenskim povprečjem, nasprotno pa je delež
prebivalcev, starejših nad 65 let, pod slovenskim povprečjem.
Proračunska postavka je ocenjena na podlagi lanskoletne in letošnje realizacije, upoštevaje
povprečni plačilni razred in veljavno ekonomsko ceno vzgojnovarstvenih programov ter
števila vključenih otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtci
izven občine MP
12.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatek pomeni regresiranje oskrbe v vrtcih izven občine, in sicer na podlagi izdanih odločb o
plačilih staršev za vrtce. Izven Občine Mirna Peč je vključenih povprečno 6 otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.
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19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih, ki niso vključeni
v ceno - vrtec Cepetavček MP
2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 28. a členom Zakona o vrtcih sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti
in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa,
vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica. Podrobnejša opredelitev stroškov je podana
v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina tako zagotavlja sredstva v skladu z 8. in 10. členom pravilnika (financiranje počitniške
odsotnosti, posebne olajšave za daljšo odsotnost zaradi bolezni, stroška nezapolnjenih prostih
mest zaradi medletnih vpisov) ter dodatne stroške za vključene otroke s posebnimi potrebami.
V našem primeru nastopajo prvi stroški, trenutno pa nimamo vključenih otrok s posebnimi
potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19005 Financiranje dodatnih programov vrtca Cepetavček

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke za sofinanciranje dodatnih programov vrtca Cepetavček so v okviru
proračunskih sredstev predvidene sledeče dejavnosti vrtca: teden otroka, veseli december,
teden kulture, športna značka, dan družine, eko vrtec, podelitev bralne značke, obisk dedkov in
babic, zaključek šolskega leta. Proračunska postavka je oblikovana na podlagi predloga
finančnega načrta Osnovne šole Toneta Pavčka in vrtca. Sredstva se zmanjšujejo na račun
dodatnega programa javnih del, ki ga beležimo na ločeni postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19006 Sofinanciranje javnih delavcev v vrtcu Cepetavček

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Cepetavček preko javnih del zaposluje delavke za pomoč otrokom s posebnimi
potrebami, ki čakajo na obravnavo in še niso kategorizirani. Sredstva sofinanciranja (40%
občina/60% Zavod za zaposlovanje) so planirana glede na izračun potrebnih sredstev za
prijavljeno skupino brezposelnih oseb. Program se v primerjavi s preteklimi leti povečuje, saj
v vrtcu narašča število otrok s posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19007 Investicijsko vzdrževanje in obnove v vrtcu Cepetavček MP

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca Cepetavček so sicer vključena v investicijsko
vzdrževanje osnovne šole. Gre pa za sredstva, namenjena nujnim obnovam in investicijskem
vzdrževanju objekta vrtca. Na novem objektu tovrstna dela niso predvidena, zato je
predvidena manjša postavka za morebitne izredne dogodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0064
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19058 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora na podlagi zahtev resornega ministrstva jasno ločiti stroške, ki jih občina plačuje
kot popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev kot dodatne olajšave
izven zakona o vrtcih, in jih občina določi s svojimi predpisi. (npr : počitniške odsotnosti)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

175.397 €

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojnoizobraževalni programi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje
osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze,
financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
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19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

168.902 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine Mirna Peč izvaja v eni osnovni šoli.
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82.
členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se
zagotavljajo za:
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Pravilnik
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč, Statut Občine Mirna Peč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini Mirna Peč so enaki ciljem na nivoju
države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje
pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo,
uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,
oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega
okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni predvsem v:
- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli in financiranje potrebnega
investicijskega vzdrževanja

19008 Materialni stroški - OŠ Toneta Pavčka

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirajo se materialni stroški delovanja šol: stroški ogrevanja, vode, elektrike...Občina je za
ogrevanje šole podelila koncesijo, zato so pod postavko vključeni stroški plačila storitev
koncesionarju ( le to vključuje stroške ogrevanja ter stroške investicije v opremo).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19011 Sofinanciranje dodatnih programov šole - OŠ Toneta Pavčka

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke bodo v okviru zagotovljenih sredstev izvedeni sledeči dodatni
programi šole: tekmovanja v znanju in športu, eko šola, likovni extempore, delo z nadarjenimi
učenci, teden otroka, projekt Zdrava šola, ustvarjalne delavnice ob kulturnem prazniku,
dodatne dejavnosti športnega področja, projekt Comenius... Sredstva za prihodnji dve leti so
planirana v enakem obsegu kot preteklo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19012 Sanitarni pregledi - OŠ Toneta Pavčka

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se planira financiranje sanitarnih pregledov v šoli. Sredstva za
prihodnji dve leti so planirana glede na plan šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19013 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto

3.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so
vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka
je ocenjena na podlagi sklenjene pogodbe iz preteklega leta, sicer pa bo obveznost občine
znana, ko bo občina prejela predlog pogodbe o sofinanciranju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.
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19017 Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ Toneta Pavčka

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva, namenjena nujnim obnovam in investicijskem vzdrževanju objekta OŠ Toneta
Pavčka. Na novem objektu tovrstnih del ni veliko, so pa za naslednji dve leti predvidena
določena dela, ki so se pokazala nuijna in so bila ob izvajanju investicije zaradi varčevanja
izpuščena
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-07-0065
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19055 Upravljanje in vzdrževanje stare šole

71.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V objektu stare osnove šole se bodo izvajale različne vsebine, zato je potrebno objekt
vzdrževati. Potrebno je zagotoviti sredstva za nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za
plačilo hišnika- vzdrževalca
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2019-2022: OB170-12-0013
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19057 Sofinanciranje programov OŠ Mirna

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so
vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka
je ocenjena na podlagi sklenjene pogodbe iz preteklega leta, sicer pa bo natančna obveznost
občine znana, ko bo občina prejela predlog pogodbe o sofinanciranju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

19039002 Glasbeno šolstvo

2.739 €

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto,
občina pa financira dejavnost na podlagi števila vpisanih učencev iz naše občine. Finančne
obveznosti lokalne skupnosti do glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o
glasbeni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti in vzdrževati pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega
programa.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje

19018 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

2.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol določa, da občina ustanoviteljica in občina z območja katere učenci so
vključeni v javni zavod za sofinanciranje skleneta medsebojni dogovor. Proračunska postavka
je ocenjena na podlagi sklenjene pogodbe iz preteklega leta, sicer pa bo natančna obveznost
občine znana, ko bo občina prejela predlog pogodbe o sofinanciranju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi sklenjene pogodbe in realizacije preteklega leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju3.756 €
Opis podprograma

Med podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju spadajo storitve, ki jih
izvaja Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto, javni zavod na področju vzgoje in
izobraževanja, in sicer primarno vzgojno-svetovalne storitve in terapije predšolskih,
šoloobveznih otrok in mladostnikov
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zastavljeni cilji so predvsem v izvajanju vzgojno-svetovalnih storitev in terapij
predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne,
vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje
tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici za udeležence iz
1. obravnava

Stran 153

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019

občine Mirna Peč. Namen izvajanja teh dejavnosti je bil kompleksna obravnava učenca, ki je
prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec
oziroma šolo občine Mirna Peč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem

19020 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto

3.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju
storitev izvaja naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih,
šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojnovarstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici. Namen izvajanja teh
dejavnosti je kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri
odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo. Odhodek za to
proračunsko postavko za prihodnji dve leti je predviden v enaki višini kot preteklo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke je planirana na osnovi lanske realizacije.

1906 Pomoči šolajočim

97.000 €

Opis glavnega programa

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja. V okviru tega programa
zagotavljamo sredstva za: regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in iz šole.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost
vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim
prevozom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

97.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem s čimer
se izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po 56. členu Zakona o osnovni šoli.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

19022 Regresiranje prevozov osnovnošolskih učencev iz kraja bivanja v šolo
in nazaj
97.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole,
ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih
določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo,
ter vsem učencem v 1. razredu devetletke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke regresiranje prevozov učencev v šolo in nazaj je oblikovana na
osnovi javnega razpisa za šolske prevoze, ki vključuje tudi prevoze v OŠ Mirna.

20 SOCIALNO VARSTVO

123.534 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je
zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč
potrebujejo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
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2002 Varstvo otrok in družine

9.000 €

Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa želimo uresničujejo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti
želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene
skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in
invalidnih oseb
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je cilj družinske politike v občini
ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin,
- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence,
- spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.000 €

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mirna Peč, Ur.l.RS, št. 45/2013.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je predvsem pomagati družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se
stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi spodbujanju
povečanja števila rojstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni, in sicer vsaki družini ob rojstvu novorojenčka
pomagati z enkratno denarno pomočjo.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok občina zagotavlja od leta 2013 dalje. Enkratna
pomoč staršem znaša 200 EUR za enega novorojenčka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Upoštevajoč statistične podatke o rojstvu otrok v občini Mirna Peč je pripravljena ocena, ki
temelji na predpostavki, da bo v letu 2019 v občini Mirna Peč rojenih 40 otrok na letni ravni.
Ocena višine sredstev za pomoč staršem ob rojstvu otroka znaša 9.000 €, znesek enkratnega
denarnega prispevka pa znaša 200 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

114.534 €

Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa želimo uresničujejo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti
želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene
skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in
invalidnih oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

35.333 €

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem
pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev,
ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s
težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb.
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Invalidne osebe, ki jim ni mogoče zagotoviti bivanje v domačem okolju, pa so vključene v
različne institucionalno varstvo invalidov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2011-2020.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti
invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost
njihovega življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko
varstvo za družinskega pomočnika.

19023 Regresiranje oskrbe v zavodih za odrasle - varstveno delovni centri
26.017 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za zagotavljanje regresiranja oskrbe v zavodih
za odrasle (VDC Novo mesto).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi realizacije iz preteklega leta.

19024 Financiranje družinskega pomočnika

9.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04- uradno prečiščeno
besedilo) se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. Pravico do
izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali
težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb (invalidna oseba) Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo
potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na
podlagi 18. i člena zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini
minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s
krajšim delovnim časom od polnega. O navedeni pravici z odločbo odloča Center za socialno
delo, občina pa je dolžna zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del
prispevkov za socialno zavarovanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
1. obravnava

Stran 158

PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2019
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v skladu s številom uporabnikov oz realizacijo v preteklem letu.

20049003 Socialno varstvo starih

62.000 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila (institucionalno varstvo) ter sredstva za vzpostavitev in izvajanje pomoč
družini na domu.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2011-2020, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja
pravic uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna
sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja
uporabnikom teh storitev.

19025 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni
zavodi
21.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila ocenjena na podlagi lansko letne realizacije, ki so vključeni v
splošne in posebne socialne zavode (Zavod Dornava, DSO Novo mesto, Dom Trebnje).
Naloga občine je sofinancirati plačilo domske oskrbe varovancem, za katere CSD ugotovi, da
sami oz njihovi svojci niso plačilno sposobni. Na predlog CSD-ja pa se lahko občina določi za
višje sofinanciranje plačila domske oskrbe, če so za to v skladu z zakonom izpolnjeni pogoji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na trenutno število uporabnikov.

19026 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna
lokalne skupnosti. Storitve na podlagi vsakoletne pogodbe opravlja Dom starejših občanov
Novo mesto. Izdatek je namenjen za kritje stroškov strokovne priprave, vodenja in
koordiniranja pri izvajanju storitve in se mesečno plačuje izvajalcu – t.i. strošek vodenja
(fiksni del, izračunan glede na povprečno število koristnikov v letu). Prav tako je občina po
določilih Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti plačilo storitve vsem uporabnikom pomoči
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na domu v višini 50% cene – t.i. strošek oskrbe ali variabilni del storitve, ki je odvisen od
števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabniku). Poleg tega pa je občina dolžna
uporabnikom sofinancirati preostali del plačila, za katere CSD ugotovi, da sami oz njihovi
svojci niso plačilno sposobni. Na predlog CSD-ja pa se lahko občina odloči za višje
sofinanciranje plačila domske oskrbe, če so za to v skladu z zakonom izpolnjeni pogoji.
Stevilo uporabnikov vsako leto narašča, trenutno je iz občine 13 uporabnikov. Temu ustrezno
je planirana tudi višina proračunskih sredstev, ki se bo po potrebi usklajevala z rebalansom
proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na trenutno število uporabnikov in sklenjeno pogodbo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri
uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo
pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje socialne izključenosti, in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v
občini,
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb.

19047 Sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi 121. člena Stanovanjskega zakona je do subvencioniranja najemnine upravičen
najemnik v neprofitnem stanovanju, ki je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
upravičen do subvencije najemnine. O upravičenosti in višini subvencije odloča CSD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta.
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.201 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s
področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno
prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, občinski področni predpisi
in razvojne usmeritve.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območnega združenja
Rdečega križa in ostalih društev s področja socialnega varstva ter sofinanciranje socialnih
programov/projektov, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje
socialnih stisk občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa
in za sofinanciranje programov in/ali projektov, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje,
reševanje socialnih stisk občanov.

19029 Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto)

6.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana predvsem za BOD sekretarke in za materialne stroške dejavnosti
organizacije. Preko OO RK Novo mesto občina sofinancira tudi nekatere programe socialne
dejavnosti, ki se izvajajo za naše občane: srečanje starostnikov, novoletna obdaritev
starostnikov, bolnih in invalidnih oseb, skrb za socialno ogrožene posameznike, družini in
skupine občanov, letovanje otrok, srečanja krvodajalcev).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiran proračunski izdatek je delež Občine Mirna Peč za delovanje organizacije RK Novo
mesto in je planiran glede na realizacijo iz preteklega leta.

19030 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva
7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje programov ostalih neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju naše
občine ali imajo člane iz naše občine. Gre za dotacije društvom na področju socialnegaali
zdravstvenega varstva. Izveden bo razpis za delitev sredstev za delovanje tovrstnih društev.
Razpis se bo izvedel na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna
Peč (s pogoji in merili).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

35.407 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega
proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema
oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način,
ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

35.407 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova
zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z
občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga so: prispevati k doseganju prioritet in
ciljev, določenih v veljavnem proračunu občine, kvalitetno servisiranje dolga, s čim manjšimi
stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji, ki bo dolgoročno
pomenilo čim nižji strošek dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem z likvidnimi sredstvi, da bomo
omogočali pravočasno odplačilo dolgoročnega dolga skladno z amortizacijskimi načrti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
35.407 €
Opis podprograma

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo
obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno
odplačevanje glavnic in obresti.

22001 Stroški, ki so povezani z zadolževanjem

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki so namenjeni za stroške povezane z zadolževanjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodek v ta namen je ocenjen.

22002 Dolgoročni kredit - odplačila obresti in anuitet

34.407 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo odplačila obresti in anuitet prevzetih kreditov preteklih let ter
znesek vračila glavnice in obresti za najeti kredit za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda financiranje oziroma zalaganje EU sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih najetih kreditov za
izgradnjo vrtca in osnovne šole ter vračilo v letu 2017 najetega kredita v višini 800.000 € za
financiranje oziroma zalaganje sredstev EU za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda.
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja
čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč
in drugih nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih
financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru
naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
1.000 €
Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru
naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija
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23029001 Rezerva občine

1.000 €

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj tega programa je zagotoviti takojšnjo intervencijo v primeru naravnih
nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

23001 Sredstva obvezne rezerve - rezervni sklad po ZJF (do 1,5% real.prih.)
1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o javnih financah se oblikuje rezervni sklad do skupne višine 1,5 %
realiziranih prihodkov preteklega leta. Dodatnih sredstev v preteklem letu ni bilo potrebno
oblikovati. Sredstva so namenska in se lahko namenijo za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot jih določa 49. člen ZJF.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Zakon o javnih financah. Sredstva so predvidena za leto 2019 v višini 1.000,00
EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija
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23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati.

23002 Tekoča proračunska rezerva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti splošno proračunsko rezervo.
V skladu z ZJF se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske
rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Zakon o javnih financah.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-953.250 €

4000 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

953.250 €
953.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega
proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema
oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način,
ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z
dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

953.250 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova
zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z
občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju servisiranja javnega dolga so: prispevati k doseganju prioritet in
ciljev, določenih v veljavnem proračunu občine, kvalitetno servisiranje dolga, s čim manjšimi
stroški ter servisiranje dolga pod trenutno tržno sprejemljivimi pogoji, ki bo dolgoročno
pomenilo čim nižji strošek dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji bodo doseženi z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem z likvidnimi sredstvi, da bomo
omogočali pravočasno odplačilo dolgoročnega dolga skladno z amortizacijskimi načrti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
953.250 €
Opis podprograma

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo
obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno
odplačevanje glavnic in obresti.
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22002 Dolgoročni kredit - odplačila obresti in anuitet

953.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo odplačila obresti in anuitet prevzetih kreditov preteklih let ter
znesek vračila glavnice in obresti za najeti kredit za izgradnjo Suho Kranjskega vodovoda financiranje oziroma zalaganje EU sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih najetih kreditov za
izgradnjo vrtca in osnovne šole ter vračilo v letu 2017 najetega kredita v višini 800.000 € za
financiranje oziroma zalaganje sredstev EU za izgradnjo Suho kranjskega vodovoda.
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KADROVSKI NAČRT OBČINE MIRNA PEČ
ZA LETO 2019

I. UVOD
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s
kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E,
40/2012-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in
predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju:
pravilnik). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane
spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.
V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU in prvim odstavkom 2. člena pravilnika se ob pripravi
predloga proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom
proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program
dela. V upravah lokalnih skupnosti kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v 60 dneh po
uveljavitvi proračuna.
V skladu s pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se
pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v
skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke
zagotavljajo iz proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti
število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.
decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski
leti. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:
-

število funkcionarjev,
število zaposlenih za nedoločen čas,
število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če
pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena ZJU župan Občine Mirna Peč v prihodnjem letu načrtuje
reorganizacijo Občinske uprave Občine Mirna Peč. Podrobnejšo obrazložitev in razloge za
reorganizacijo bo župan podal neposredno pred sprejetjem novega akta o notranji organizaciji in
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sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Mirna Peč. Predhodno bo župan
občinskemu svetu predlagal spremembe vseh potrebnih aktov Občine Mirna Peč, ki bodo podlaga
za reorganizacijo Občinske uprave Občine Mirna Peč.
II. PRAVNA PODLAGA
Pravne podlage, ki so nam bile v pomoč pri pripravi kadrovskega načrta:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFIA, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list
RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine
Mirna Peč, številka 100-1/2017-1 z dne 4.4.2017 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

III. KADROVSKI NAČRT
Organ,
za
katerega
velja
predlog
Župan občine –
funkcionar
poklicni
Podžupan občine
- poklicni
Občinska upravadirektor (mandat)
Občinska uprava javni uslužbenci nedoločen čas
Občinska uprava javni uslužbenci določen čas

Število zaposlenih Predlog
števila
na dan 1.1.2018
zaposlenih na dan
31.12.2018
0
0

Predlog
števila Predlog
števila
zaposlenih na dan zaposlenih na dan
1.1.2019
31.12.2019
0
0

0

0

0

0

1

1

1

1

6

6

6

6

2

3*

3

3

Kadrovski načrt je bil kot priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019
potrjen na __. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna Peč dne ___. Odlok o proračunu Občine
Mirna Peč za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS , št. __, in velja od __________.
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IV. OBRAZLOŽITEV
Župan Občine Mirna Peč opravlja funkcijo nepoklicno in ni v delovnem razmerju z občino.
V občinski upravi je 1 nezasedeno delovno mesto znotraj sistemizacije in
sistemizacije.

eno izvem

*Delovno mesto sistemizirano izven sistemizacije Svetovalec – pripravnik je bilo sistemizirano
in zasedeno do 2.5.2018, nato pa je sistemizirano namesto svetovalca –pripravnika novo delovno
mesto za določen čas in bo zasedeno od predvidoma 1.7.2018 dalje. Delovno mesto je predvideno
za zaposlenega na področju turizma in kulture, in bo svoje delo opravljal v muzeju Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka v stari mirnopeški osnovni šoli. Delovno mesto bo v nadaljevanju sistemizirano
kot del režijskega obrata znotraj občinske uprave, zato bo nadaljevanju potrebno spremeniti
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Mirna Peč.
Najvišjega možnega števila dijakov in študentov v občinski upravi ne moremo določiti vnaprej.
To bomo storili tekom leta in sicer glede na obstoječe stanje v občinski upravi in dejanske
potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva.

Številka:
100-____/2018-__ dne_____________
ŽUPAN
Andrej Kastelic

1. obravnava
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