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1. SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.784.305 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Proračun 2018                 
1. obravnava 

Proračun 2018               
2. obravnava 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.471.256 2.471.256 

703 Davki na premoženje 195.044 195.044 

704 Domači davki na blago in storitve 118.005 118.005 

706 Drugi davki 0 0 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.784.305 2.784.305 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 2.471.256 € 

Vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega 
proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne 
primerne porabe občine.  

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 195.044 € 

Med davke na premoženje so med drugim vključeni naslednji davki: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, davki na premičnine, davki na dediščine in darila - in davek na promet nepremičnin. Davek od 
premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov in Zakona o davku na vodna plovila. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo zavezanci, ki so neposredni uporabniki zemljišča oz. stavbe 
ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS. Davek na dediščine in darila 
predstavlja prihodek na osnovi zakona o davku na dediščine in darila. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 118.005 € 

Med navedene davke so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter komunalne takse. 
Okoljske dajatve za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov v proračunu 
predstavljajo namenski prihodek občine. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
bo porabljena v okviru podprograma 15029002-Ravnanje z odpadno vodo v bilanci odhodkov  posebnega dela 
proračuna. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. 
Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je 
prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega 
bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec 
dobitka. Turistična taksa je predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične 
osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda predstavlja prihodek na osnovi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 80/12)  in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih 
voda in čiščenja voda. 
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 418.900 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Proračun 2018                     
1. obravnava 

Proračun 2018              
2. obravnava 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 241.100 241.100 

711 Takse in pristojbine 3.000 3.000 

712 Globe in denarne kazni 11.000 11.000 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.500 6.500 

714 Drugi nedavčni prihodki 157.300 157.300 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 418.900 418.900 

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 241.100 € 

Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku pridobi občina od kapitalskih deležev in naložb. Prihodke od obresti 
pridobi občina od deponiranih sredstev ter vezanih kratkoročnih depozitov. Prihodke od premoženja predstavljajo 
naslednji predvideni prihodki kot npr.:  

- prihodki od koncesij s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, 
- prihodki od zakupnin, 
- prihodki od sklenjenih najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore, ter grobove in drugih najemnin, 
- prihodki iz naslova najemnin gospodarske infrastrukture (JKP Grosuplje, d.o.o.), 
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico, 
- prihodki od najemnin od poslovnih prostorov in drugi prihodki. 

Na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 
uradno prečiščeno besedilo, 56/10 ORZSKZ16 in 14/15 ZUUJFO) mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so 
v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti del letne realizacije za posekan in prodan les po tržni 
vrednosti iz koncesijskih gozdov. Prihodki iz naslova najemnin so planirani na podlagi realizacije iz preteklih let oz. 
sklenjenih pogodb. Podobno velja za druge prihodke od premoženja. Prihodki iz naslova podeljene rudarske 
pravice se nanašajo na kamnolom v Predstrugah. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. 
US, 17/08 in 46/14 ZON-C) določa, da je 50% koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 % pa 
prihodek občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v njej. Po zakonodaji izvajalci javnih služb ne obračunavajo amortizacije za prejeta sredstva 
s strani ustanovitelja, temveč morajo za ta sredstva najemodajalcu (občini) plačevati najemnino. Sredstva najemnin 
(infrastruktura in oprema) so planirana kot ocena letne amortizacije za prej omenjena sredstva, ki jih ima JKP 
Grosuplje v najemu. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 3.000 € 

Prihodek  od upravnih taks je predpisan z Zakonom o upravnih taksah. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo 
sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od 
taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 11.000 € 

Med globe in denarne kazni sodijo: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, globe ter denarne kazni v 
upravni izvršbi. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi zakona o graditvi 
objektov. Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče 
ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z uredbo o 
kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. 
Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 
30% prihodek Stanovanjskega sklada RS. Globe in denarne kazni predstavljajo prihodek po zakonu o varnosti 
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cestnega prometa in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o 
prekrških. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 6.500 € 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki iz naslova oglaševanja v občinskem glasilu ter drugi 
prihodki od prodaje. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 157.300 € 

Glavnino nedavčnih prihodkov predstavljajo plačila komunalnega prispevka fizičnih in pravnih oseb, ter druge 
nedavčne prihodke, kot so nakazila za dodatke za pomoč in postrežbo po ZPIZ in ZDVDTP na podlagi odločb Centra 
za socialno delo na naše upravičence (družinske pomočnike). 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 37.300 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Proračun 2018             
1. obravnava 

Proračun 2018             
2. obravnava 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000 30.000 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7.300 7.300 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 37.300 37.300 

 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev je podana v okviru Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 7.300 € 

Prihodki predstavljajo načrtovano prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč. Ocena posameznih 
prihodkov temelji na načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 100 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

Vrednost: 100 € 

Načrtovane so donacije za občinski praznik. 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 2.766.333 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Proračun 2018  
1. obravnava 

Proračun 2018  
2. obravnava 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.053.735 2.053.735 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 712.598 712.598 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.766.333 2.766.333 
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 2.053.735 € 

Gre za sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz 
državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki 
(pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova 
prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi 
institucijami. 

Podkonto Vrsta prihodkov Proračun 2018 

740 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 2.053.734,65 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 807.626,65 

7400/01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 736.826,65 

  Požarna taksa 13.870 

  Sofinanciranje ureditve železniških prehodov 10.000 

  Suhokrajnski vodovod - državni proračun 92.314 

  Vzdrževanje gozdnih cest 8.000 

  Komasacijske poti in agromelioracije-nepovratna sredstva 63.161 

  ČN Bruhanja vas - nepovratna sredstva 23.člen ZFO-1 99.481 

  JVIZ OŠ Dobrepolje-Športna dvorana (fundacija) 450.000 

7400/04 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 70.800,00 

  Sofinanciranje občinske uprave MIR 15.000 

  Sofinanciranje skupne občinske uprave Suhe krajine 2.500 

  Nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri 53.300 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 1.246.108 

7403/01 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije  1.246.108 

  Eko Sklad (vrtec) 346.108 

  Eko Sklad (JVIZ OŠ Dobrepolje-Športna dvorana) 900.000 

 

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije sodijo; 
-       sredstva iz naslova požarne takse, gre za namenska sredstva, ki jih občina prejme  s strani Ministrstva za 
obrambo. Sredstva se na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenijo za 
predvidene investicije Gasilski zvezi Dobrepolje, oz. posameznim gasilskim društvom, ki delujejo na območju 
občine. Iz teh sredstev se lahko kupi samo gasilska oprema, lahko pa se sredstva tudi vložijo v posodobitev gasilskih 
vozil) 
-       sredstva iz naslova 21. člena ZFO (sofinanciranje ureditve železniških prehodov) 
-       sredstva namenjena izvedbi projekta  Sofinanciranje projektov oskrba s pitno vodo Suhe krajine voden pod 
proračunsko postavko 0416039, 
-       sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, 
-       sredstva za izvedbo komasacijske poti in agromelioracijo, 
-     nepovratna sredstva 23.člen ZFO-1 za sofinanciranje projekta ČN Bruhanja vas,  
-     državna sredstva (fundacija) s strani Ministrstva za šolstvo za namene izgradnje športne dvorane. 

 Med druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo sodijo; 

-       sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter 
-       sredstva za šolske prevoze zaradi nevarnih poti. 

 Med prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije sodijo; 

-     sredstva pridobljena s strani EKO Sklada za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0419027 Ureditev 
območja JVIZ OŠ Dobrepolje. Sredstva s strani EKO sklada so že odobrena predvideno črpanje v letu 2018 ter 

-    sredstva pridobljena s strani EKO Sklada za investicijo vodeno pod proračunsko postavko  0418071 Športna 
dvorana. 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 

Vrednost: 712.598 € 

Sredstva iz proračuna EU iz kohezijska sklada so namenjena gradnji Suhokranjskega vodovoda, sredstva za izvajanje 
skupne kmetijske politike pa so namenjena za izvedbo projekta voden pod proračunsko postavko 0411047 
Komasacijske poti in agromelioracije. 

Podkonto Vrsta prihodkov Proračun 2018 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU iz strukturnih skladov 

712.598 

7411/00 
Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Podgora v 
Občini Dobrepolje (izvajanje skupne kmetijske politike) 

189.484 

7413/00 Suhokranjski vodovod (iz kohezijskega sklada) 523.114 
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 876.906 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Proračun 2018               
1. obravnava 

Proračun 2018 
 2. obravnava 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 202.818 205.218 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.135 35.135 

402 Izdatki za blago in storitve 613.442 607.642 

403 Plačila obresti 16.900 16.900 

409 Rezerve 11.896 12.011 

40 TEKOČI ODHODKI 880.191 876.906 

 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 205.218 € 

 Sredstva so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, ter povračila in nadomestila, kamor sodijo 
stroški prehrane med delom in prevoz na delo in iz dela. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 35.135 € 

Sredstva so namenjena za obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU. 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 607.642 € 

Sredstva so namenjena za pokrivanje izdatkov operativnega delovanja občinske uprave (materialni stroški). Sem 
štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in 
komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, tekoče vzdrževanje stanovanjskih in drugih 
objektov, vzdrževanje infrastrukture v cestnem prometu ter drugi operativni odhodki kot so plačila avtorskih 
honorarjev, podjemnih pogodb, sejnine, storitve odvetnikov, svetovalcev ter drugi odhodki. 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 16.900 € 

Sredstva so namenjena za plačilo obresti v dveh polletnih obrokih v skladu s kreditno pogodbi št. 07-04371/17. 
Projekt je voden pod proračunsko postavko 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje.  

409 - Rezerve 

Vrednost: 12.011 € 

Odhodki so podrobneje opisani v okviru posebnega dela proračuna pri proračunskih postavkah in 0423001 in 
0423004.  

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 1.366.001 € 
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Konto Vrsta odhodkov 
Proračun 2018 
1. obravnava 

Proračun 2018 
2. obravnava 

410 Subvencije 11.500 11.500 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 965.255 961.540 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 131.296 130.296 

413 Drugi tekoči domači transferi 262.665 262.665 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.370.716 1.366.001 

 

410 - Subvencije 

Vrednost: 11.500 € 

Stroški se nanašajo na subvencije podjetnikom in na 50% vračilo komunalnega prispevka na podlagi Sklepa 
Občinskega sveta Občine Dobrepolje 414-1/96. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 961.540 € 

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi 
v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne 
storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana fizičnim osebam. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 130.296 € 

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi 
v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne 
storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana pravnim osebam. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 262.665 € 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika 
sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne 
opravi nikakršne storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana 
proračunskim uporabnikom. 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

 

Konto Vrsta odhodkov 
Proračun 2018 
1. obravnava 

Proračun 2018 
2. obravnava 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.563.641 6.571.641 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.563.641 6.571.641 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 6.571.641 € 

Odhodki se nanašajo na nakup osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, projektno 
dokumentacijo, nakup zemljišč in so podrobneje opisani v posebnem delu proračuna. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 65.210 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Proračun 2018 
1. obravnava 

Proračun 2018 
2. obravnava 

431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso PU 44.870 44.870 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.340 20.340 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.210 65.210 

 

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

Vrednost: 44.870 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva, namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Prejemniki 
sredstev niso proračunski uporabniki, gre večinoma za transfere Gasilski zvezi Dobrepolje. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 20.340 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva, namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Prejemniki 
sredstev so proračunski uporabniki. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

    Občina za leto 2018 ne predvideva sredstev za račun finančnih terjatev in naložb. 

 

 

C - Račun financiranja  

50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 1.346.320 € 

V računu financiranja občina Dobrepolje planira zadolževanje pri poslovnih bankah, in sicer za izvedbo projekta ČN 
Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0415011 v višini 430.000 € ter za 
izvedbo projekta Športna dvorana voden pod proračunsko postavko 0418071 v znesku 850.000 €. 
 

Pod najetimi krediti pri drugih domačih kreditodajalcih pa so predvidena povratna sredstva v višini 66.320 € za 
projekt voden pod proračunsko postavko 0415011. 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 108.500 € 

Sredstva so namenjena za odplačilo dolga, in sicer: 

odplačilo kredita poslovni banki, ki se navezuje na kreditno pogodbo št. 07-04371/17 za projekt voden pod 
proračunsko postavko 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje. Znesek vključuje odplačilo glavnice v dveh 
polletnih obrokih ter 

odplačilo kredita (povratnih sredstev) državnemu proračunu, ki se navezuje na Pogodbo št. C2130-16G300371 o 
sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov občine oskrba s pitno vodo Suhe Krajin sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Projekt je voden pod proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine. 
Znesek vključuje odplačilo glavnice v dveh polletnih obrokih. 

  

 

  



 

Stran 16 od 102 

2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 96.827 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZLS Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

ZLV Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) 

ZVRK Zakon o volilni in referendumski kampanji  (ZVRK) 

ZSPJS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 

ZUUJFO Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin  (ZUUJFO) 

 Statut Občine Dobrepolje 

 Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 
občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega 
sveta, župana, podžupana, za izvedbo lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana 
v skladu z veljavno zakonodajo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:  
- občinskega sveta, 
- župana in podžupanov. 
S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana 
kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih 
svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 37.602 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega 
sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih 
strank. 
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0101001 - Stroški sej OS, odborov in komisij 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nadomestilo za delo 
podžupanje za neprofesionalno opravljanje funkcije je izračunano v višini največ 50 % plače župana za poklicno 
opravljanje funkcije. 

0101002 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 3.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu zakona o političnih strankah in v Sklepu o Načinu 
financiranju političnih strank v Občini Dobrepolje. Sredstva za financiranje političnih strank so izračunana na 
podlagi volilnega rezultata in višine primerne porabe. Skupna sredstva, ki določajo financiranje političnih strank 
znašajo do 0,6 % primerne porabe oz. v skladu s sprejetimi predpisi. Tako dobljena sredstva se delijo glede na 
volilni rezultat oz. število volivcev po posamezni stranki.  

0101003 - Nadomestila članom občinske volilne komisije 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračilo sejnin in pripadajočih stroškov občinske volilne komisije. 

0101005 - Financiranje materialnih stroškov za delo svetniških skupin 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov pisarniškega materiala. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 7.700 € 

Opis podprograma 

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba 
referendumov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet, / število sej OS in njegovih delovnih teles / 
število sprejetih in objavljenih aktov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Strokovno in vestno zastopanje občine in njene promocije. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje 
nalog župana in podžupana. 

0101004 - Volilni odbori in drugi stroški za lokalne volitve 
Vrednost: 7.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za povračilo sejnin volilnih odborov, najemnin in zakupnin za poslovne objekte ter za druge 
operativne odhodke. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 51.525 € 
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Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov zajema področja plač poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s 
stroški reprezentance, sprejemi, pokroviteljstva, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, 
objava informacij v medijih) ter stroški za druga delovna telesa župana. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Strokovno in vestno zastopanje občine in njene promocije. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje 
nalog župana in podžupana. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Plača župana in 
podžupanov 
 

Število 2014 1 2014   

   2015 2 2 

   2016 2 2 

    2017 2  

    2018 2  

0301001 - Plače in dodatki - funkcionarji 
Vrednost: 44.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, druge 
izdatke za župana ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. 

0301003 - Stroški reprezentance 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za reprezentanco, ki je vsebovana v nabavi manjših poslovnih in promocijskih daril ob 
različnih priložnostih. 

0301004 - Nabava knjig 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo knjig za reprezentančni namen. 

0301007 - Nadomestilo plače podžupana 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo izplačevala v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 8.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ekonomske administracije v občini zajema pripravo ustreznih pravnih podlag za tekoče izvajanje in 
preglednost finančnih tokov (plačil), vodenje in upravljanje z javnimi financam, izdelavo različnih finančnih analiz in 
spremljanje gibanja javnih financ ter  nadzor nad porabo proračunskih sredstev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZJF Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo)  (ZJF)  

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
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ZIPRS1415 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015  (ZIPRS1415) 

ZUUJFO Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin  (ZUUJFO) 

ZSDrP Zakon o spremljanju državnih pomoči  (ZSDrP) 

ZPlaP Zakon o plačilnem prometu  (uradno prečiščeno besedilo)  (ZPlaP) 

ZDDV-1 Zakon o davku na dodano vrednost  (uradno prečiščeno besedilo)  (ZDDV-1) 

ZLS Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo)  (ZLS) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti pregledovati, proučevati in 
ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe proračunskih 
sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih 
deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Program zajema predvsem strokovno sodelovanje z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje, d.o.o. pri upravljanju 
okoljske in komunalne infrastrukture v lasti občine, ki jo ima javno podjetje v najemu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Strokovno upravljanje, vodenje različnih evidenc, nadzor in poročanje o okoljski in komunalni infrastrukturi tako 
lastniku (občini) kot različnim institucijam države. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO IZH. VREDNOST LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izdelava 
evidenc, 
poročil  
 

Število 2015 10 2016 15 15 

   2017 15 15 

   2018 15  

    2019   

 

0402001 - Finančne storitve - JKP 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se nanašajo na 2% provizijo od prejetih najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). Provizija se 
plačuje zaradi vodenja evidenc GJI in drugih nalog po pogodbi o prenosu sredstev v upravljanju na občine. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 5.700 € 
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Opis glavnega programa 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni 
odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje 
enega proračunskega leta ter z njim seznani župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, 
ocenah in mnenjih izdela poročilo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 5.700 € 

Opis podprograma 

Sredstva v tem podprogramu so namenjena za izplačilo sejnin in nagrad članom nadzornega odbora. Znesek sejnin 
je izračunan za predvidene seje nadzornega odbora. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno 
porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti 
do virov sredstev ter pripraviti priporočila in predloge. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število opravljenih nadzorov. 

 

0202001 - Nadomestila članom nadzornega odbora 
Vrednost: 4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so potrebna za delovanje nadzornega odbora in sicer 
izplačilo sejnin. 

0202002 - Materialni stroški delovanja NO 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja NO ( stroške seminarjev članov nadzornega odbor in 
drugo za njihove potrebe po letnem načrtu). 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Vrednost: 16.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. Področje proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne 
storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZLS Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

ZJF  Zakon o javnih financah (ZJF) 

ZPSPP Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) 

ZMed Zakon o medijih (Zmed) 

 Statut Občine Dobrepolje 

 Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače 
in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov). 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403  Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 19.600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 7.100 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so sredstva namenjena objavam občinskih predpisov, javnih natečajev in drugih objav v 
uradnem glasilu ter za pokroviteljstva po odločitvi župana. Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih 
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske 
zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.  

 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji podprograma so cim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev 
sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

 

0304001 - Stroški objav občinskih predpisov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 11. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ur. l. RS, št. 28/08, 14/17) se morajo sprejeti splošni akti (tj. 
sprejeti odloki, pravilniki) objavljati v Uradnem listu Republike Slovenije. Strošek objave je odvisen od obsega 
splošnega akta in v skladu z veljavnim cenikom Uradnega lista Republike Slovenije.   

0304002 - Stroški za pokrovit. po odločitvi župana 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena raznim društvom kot pomoč pri izpeljavi dodatnih programov ali dogodkov, ki niso zajeti v 
nobeni proračunski postavki (npr. Društvu upokojencev za urejanje okolice Jakličevega doma) oziroma  
nepredvidljivim projektom društev, ki so za občino pomembni in predstavljajo promocijo ter aktivnost posameznih 
društev. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 9.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški 
praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obeleževanje občinskega praznika, ohranjanje spomina na F. Jakliča in nadaljevanje tradicije.  Ustvarjanje pogojev 
za višji nivo protokolarnih storitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Proslava oz. prireditve v zvezi z občinskim praznikom, druge prireditve v interesu občine. Racionalno gospodarjenje 
s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju. Kazalci za 
merjenje doseganja ciljev:  Število proslav in prireditev. 

 

0304003 - Stroški proslav in prireditev v interesu občine 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov proslav v organizaciji občine (občinski praznik, kulturni praznik, dan 
samostojnosti,) in stroškom različnih večjih prireditev, ki so pomembne za občino Dobrepolje.  

0304004 - Občinska priznanja 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena oblikovanju in izdelavi priznanj in nagrad občine Dobrepolje po sprejetju 
pravilnika o nagradah in priznanjih občine Dobrepolje ter stroških podelitve teh priznanj in nagrad.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 3.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih 
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi 
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne 
prostore v lasti občine. V tem podprogramu so sredstva namenjena tudi tekočim stroškom vaških prostorov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov. Uspešno pravno zastopanje občine in uspešno gospodarjenje s 
poslovnimi prostori 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število sklicanih vaških odborov v zvezi z njihovimi pooblastili, premoženjem občine in letnim proračunom občine 
Dobrepolje. 

Pri pravnem zastopanju se kot kazalnik uporabi število odprtih zadev in uspešno rešenih v korist Občine 
Dobrepolje. 
 

0404002 - Vzdrževanje ostalih objektov 
Vrednost: 3.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za tekoče stroške vzdrževanja 
nepremičnin Občine Dobrepolje. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 333.039 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZLS Zakon lokalni samoupravi (ZLS) 

ZSPJS Zakon o sistemu javnih plač v javnem sektorju (ZSPJS) 

ZJU Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 

ZJF Zakon o javnih financah (ZJF) 

ZFO Zakon o financiranju občin (ZFO) 

ZIPRS1415 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 

ZUUJFO Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin  (ZUUJFO) 

ZJN Zakon o javnem naročanju (ZJN) 

ZSPDSLS Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (ZSPDSLS) 

ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) 

ZORed Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) 

ZJRM Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM) 

ZP Zakon o prekrških (ZP) 

ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) 

ZUT Zakon o upravnih taksah (ZUT) 

ZVDAGA Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 

 Kolektivna pogodba za negospodarstvo 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Regionalni razvojni program LUR  

 Statut Občine Dobrepolje 

 Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi 

proračunskih sredstev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 Dejavnost občinske uprave 

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

Vrednost: 5.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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). 
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 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 4.000 € 

Opis podprograma 

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim 
organom in službam (npr. delovanje ožjih delov občin, zvez občin, delovanje nevladnih institucij lokalne 
samouprave, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, regionalne razvojne agencije itd.). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Priprava strokovnih podlag 
za pridobitev  sredstev EU 
 

Število 2015 0 2015   

   2016 1  

   2017 1  

 

0406012 - Sredstva za prijavo na EU in državne razpise 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemotena, učinkovita in kakovostna priprava in izvedba projektov.  

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za 
delovanje občinske uprave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava in izvedba projektov izvedbenega načrta regijskega razvojnega programa. 

 

0406001 - Regijski razvojni program 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Regijski razvojni program je vezan na dejavnosti RRA LUR, ki vodi medobčinsko in regijsko sodelovanje. Delo poteka 
skladno s 6. členom Pogodbe o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v ljubljanski urbani regiji za tekoče leto, 
sklenjene med Občino Dobrepolje in RRA LUR, za obdobje 2014-2020. LAS skupina za našo občino je v povezovanju 
v okviru ribniške in kočevske regije. 
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0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 327.539 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

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 

Vrednost: 305.639 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena plačila zaposlenim s sredstvi za odpravo plačnih nesorazmerij ter materialni stroški za 
delovanje občinske uprave.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajati naloge, ki so zastavljene v okviru delovanja občinske uprave 
Občine Dobrepolje, v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter skupne občinske uprave Suhe krajine. 

 

Cilj je tudi zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot 
zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje nabavo 
strokovne literature, dnevnega časopisa, tekoče vzdrževanje strojne in licenčne programske opreme, nabavo 
pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Zaposleni uradniki (plače)  Število 2014 7 2014   

   2015 7 6,5 

   2016 7  

    2017   

Stroški skupnih občinskih uprav Število 2014 1 2014   

   2015 2 1 

    2016 2  

    2017   

 

0406002 - Plače in dodatki 
Vrednost: 192.528 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila za 
nadomestila, prispevki v skladu z veljavno zakonodajo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 

0406004 - Materialni stroški delovanja občinske uprave 
Vrednost: 80.962 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nemotenemu delovanju občinske uprave in se bodo porabila za pisarniški material, 
energijo, vodo in komunalne storitve ter komunikacije, stroške prevozov na službenih potovanjih, tekoče 
vzdrževanje in druge odhodke. 
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0406008 - Delovanje MIR (medobčinske inšpekcije in redarstva) 
Vrednost: 25.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri spremljanju dela MIR, je potrebno nenehno nadgrajevanje Občinskega programa varnosti Občine Dobrepolje, 
predvsem na področju prometa in nevarnih prevozov, nenehno dopolnjevanje z ukrepi za odpravo tveganj in 
temeljitejše analitike posameznih področij, protokoli, sklenjenimi s  pooblaščenimi institucijami, predvsem policijo. 

0406009 - Delovanje krajevnega urada Dobrepolje (UE Grosuplje) 
Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek je namenjen za nemoteno obratovanje krajevnega urada. Stroške pokriva občina, saj želi urad približati 
občanom, ki lahko enkrat tedensko urejajo matične ali druge upravne zadeve po dogovoru. Skupna blagajna za 
plačevanje položnic ni urejena. 

0406010 - Skupna občinska uprava Suhe krajine 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava (SOU) Suhe krajine je  ustanovljena za skupno vodenje projektov občin: Žužemberk, 
Dolenjske Toplice, Dobrepolje in Mirna Peč. Vodilna občina je v ta namen zaposlila uradnika vodjo SOU, ki 
pripravlja prijave na razpise, koordinira delo skrbnikov pogodb po občinah, izvajalcev, nadzora, PR in pripravlja 
zahtevke za sredstva sofinanciranja na MOP. 

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

Vrednost: 21.900 € 

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v 
upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, 
zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci za uspešnost so pritožbe zaposlenih, stanje v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine 
Dobrepolje. 

Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu z načrtom nabav in vzdrževanj. 

  

0406005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 16.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za opremo delovnih mest, beljenja prostora, novo opremo za 
shranjevanje ali nujno vzdrževanje, namenska raba za pravice Microsofta, omare in drugo opremo, skladno z 
načrtom. 

0406011 - Zavarovanje objektov v občinski lasti 
Vrednost: 5.100 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavarovanje objektov je planirano za leto 2018 v okviru minimalnih rizikov pri gospodarjenju s premoženjem. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 130.370 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

  Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

ZVNDN Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) 

ZVpoz Zakon o varstvu pred požarom (ZVpoz) 

ZGas Zakon o gasilstvu (ZGas) 

  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

  Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje sistema civilne zaščite obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 130.370 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. 

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 

Vrednost: 11.500 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena pripravljenosti, usposobljenosti in osnovni opremljenosti Civilne zaščite Občine Dobrepolje 
ob večjih naravnih in drugih nesrečah.   

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dobro usposobljene in opremljene ekipe tako civilne zaščite kot gasilcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev za 
izvajanje dejavnosti gasilskih društev in štaba Civilne zaščite Občine Dobrepolje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nabava opreme v skladu s predpisi in zahtevanimi materialnimi formacijami - opremi. 
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Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj članov CZ, nabava opreme za CZ in gasilska društva v 
skladu s programi.  
 

0407001 - Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena pokrivanju stroškov v  zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem članov štaba 
Civilne zaščite (kritje refundacije stroškov delodajalcem v zvezi z odsotnostjo iz dela za čas izobraževanja, plačilo 
izvedbe oz. udeležbe na strokovnih usposabljanjih, ipd.).   

0407002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za tehnično opremo Civilne zaščite in zagotavljanju osebne zaščitne opreme 
pripadnikov štaba Civilne zaščite in reševalne ekipe, ki deluje v okviru Civilne zaščite. V letu 2018 se za potrebe CZ 
planira zamenjavo dotrajane opreme in nakup oz. zamenjavo z novo obvezno opremo, s katero morajo razpolagati 
pripadniki oz. enote Civilne zaščite in katera je glede na kadrovsko formacijo določena s Pravilnikom o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS št. 104/08).   

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 118.870 € 

Opis podprograma 

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečevanje, omejevanje posledic in obvladovanje naravnih in drugih nesreč na območju občine Dobrepolje. 
Dobro usposobljene in opremljene ekipe gasilcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti 
gasilskih društev na območju občine Dobrepolje in pod okriljem Gasilske zveze Dobrepolje 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nabava opreme in zagotavljanje redne dejavnosti Gasilske zveze Dobrepolje in Prostovoljnih gasilskih društev, ki so 
vključeni v zvezo v skladu s predpisi in programi, sofinanciranje zaključne faze dokončanja dozidave gasilskega 
doma v Hočevju in s tem zagotovitev boljših pogojev za delovanje društva. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število operativnih gasilcev v gasilskih društvih; število opravljenih gasilskih 
specializacij posameznih članov; doseženi rezultati (uspehi) gasilcev na gasilskih tekmovanjih na regionalnem in 
državnem nivoju. 

  

0407003 - Sredstva za požarno varnost-redna dejavnost OGZ in GD 
Vrednost: 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Gasilske zveze Dobrepolje in vseh gasilskih društev, ki delujejo 
v okviru GZ Dobrepolje za nemoteno opravljanje nalog, ki se jih opravlja v okvirju javne gasilske službe. Sredstva iz 
te postavke se bodo v letu 2018 porabila tudi za vzdrževanje in registracije gasilskih vozil in nakupa potrebnih 
goriv. Sredstva iz te postavke se porabijo tudi za stroške kot so npr. : zavarovanje operativnih gasilcev, plačilo 
tekočih stroškov gasilskih domov (voda, elektrika, ogrevanje ipd.): stroški v zvezi z izobraževanji gasilcev; stroški za 
refundacije gasilcev, ki so bili udeleženi v posamezni intervenciji, itd. 
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0407004 - Poraba požarne takse - GD 
Vrednost: 13.870 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki so nakazana s strani Ministrstva za obrambo in se nakažejo, na 
podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, za predvidene investicije Gasilski zvezi 
Dobrepolje, oz. posameznim gasilskim društvom, ki delujejo na območju občine. Iz teh sredstev se lahko kupi samo 
gasilska oprema, lahko pa se sredstva tudi vložijo v posodobitev gasilskih vozil. Sredstva so namenjena izključno 
izvedbi investicij oz. nakupu investicijske opreme gasilskih društev. Občina s strani Ministrstva za obrambo letno 
prejme cca. 12.000 teh sredstev. V kolikor sredstva na tej postavki v tekočem letu niso porabljena, se neporabljena 
sredstva prenesejo v naslednje leto. Sredstva se lahko porabijo izključno kot namenska sredstva za katera so bila le 
ta nakazana. 

0407005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 
Vrednost: 31.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskem vzdrževanju gasilskih domov in gasilske opreme gasilskih 
društev v okviru Gasilske zveze Dobrepolje. Med takšne investicije npr. spadajo: nakup in popravilo gasilske 
opreme, nakup in popravilo osebne zaščitne gasilske opreme; stroški vzdrževanja dihalnih in gasilnih aparatov; 
nabava in vzdrževanje komunikacijskih naprav (UKW postaj), ki se uporabljajo med samimi intervencijami; nakup in 
vzdrževanje tehnične in druge gasilske opreme. V skladu z razpoložljivimi sredstvi in vrsti nakupa gasilske opreme 
(gasilsko vozilo, druga gasilska oprema,) ter kateremu društvu bo le ta namenjena odloča Gasilska zveza 
Dobrepolje.   

0407014 - Stroški večjih intervencij - poplave, žled, požari 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka je namenjena kritju stroškov večjih intervencij v Občni, kot so poplave, žled, požari in 
podobno. Sredstva so namenjena prvim, nujnim ukrepom v primeru nastanka naravnih katastrof. Med stroške, ki 
se krijejo iz te postavke spadajo npr.: intervencijski stroški zagotovitve nujnih bivalnih in življenjskih pogojev, 
stroški prehrane udeležencev, stroški refundacij plač delodajalcem, katerih zaposleni so bili aktivirani v  enotah 
služb za zaščito in reševanje; stroški poškodovane reševalne opreme, ki so nastale v teh intervencijah; stroški 
cenilcev in pridobitve mnenj strokovnjakov; stroški maziv in goriv, ki so nastali v intervencija in drugi neposredno 
vezani stroški na večje intervencije. 

0407017 - Gasilski dom Zdenska vas (garaža) 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva planirana sofinanciranju pridobivanja gradbene dokumentacije za 
legalizacijo obstoječega gasilskega doma in dozidavo prizidka k obstoječemu objektu. Izvedbo investicije vodi PGD 
Zdenska vas.  

0407018 - Izgradnja prizidka h gasilskemu domu Kompolje 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so predvidena sredstva za (so) financiranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Kompoljah. Za 
izvedbo investicije je zadolženo gasilsko društvo Kompolje.   

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 2.000 € 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe se nanaša na zagotavljanje prometne varnosti na občinskih cestah, saj je t.im. notranja varnost, to 
je  izvajanje nadzora nad svojim ozemljem, nadzora migracijski tokov in upravno notranjih zadev v pristojnosti 
države oz. Ministrstva za notranje zadeve, ki se na sistemski ravni ukvarja z upravnimi notranjimi zadevami. 
Mednje spadajo določene dejavnosti, povezane z delovanjem društev, političnih strank in ustanov, javnimi zbiranji, 
dejavnosti na področjih državljanstva, migracij in integracije priseljencev. To so tudi sistemske naloge s področja 
dela policije in drugih subjektov nacionalne varnosti, vključno z zasebnim varovanjem, detektivsko dejavnostjo, 
občinskim redarstvom in področjem prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZCes-1 Zakon o cestah (ZCes-1)  

ZPrCP Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP) 

ZMV Zakon o motornih vozilih (ZMV) 

ZVoz Zakon o voznikih (ZVoz) 

ZVZelP Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP) 

ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru  (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN) 

ZORed Zakon o občinskem redarstvu  (ZORed) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje števila prometnih nesreč in povečanje varnosti udeležencev v prometu, še posebej otrok. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 2.000 € 

Opis glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Za zagotavljanje prometne varnosti občine izvajajo naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu (svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ter skrbijo za varen in neoviran cestni promet v naseljih (MIR). MIR svoje 
ukrepe prilagaja razmeram v prometu, deluje preventivno in proaktivno, svoje naloge načrtuje glede na 
pričakovano problematiko (npr. začetek šolskega leta, razne prireditve ipd.). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje prometne varnosti in posledično zmanjšanje števila prometnih nesreč z različnimi preventivnimi 
akcijami in nadzorom cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Preventivne akcije, predavanja,  
varovanje, tekmovanja  

Število 2015 5 2016 5 5 

   2017 5  

   2018 5  

    2019   

Postavitev naprav za umirjanje Število 2015 1 2016 2 1 
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prometa    2017 1  

    2018 1  

    2019   

 

0308001 - Stroški prometne varnosti in preventive 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena načrtovanju in usklajevanju nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, ki jih opravlja 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet). 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 399.451 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za 
prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost, in uspešnost kmetijskih 
gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen 
sofinanciranja programov je zmanjšati negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranjati naravne in obnovljive vire 
ter kulturno krajino urejeno. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih 
območjih in povečanje prihodka na kmetiji. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

ID Naziv 

ZLS Zakon lokalni samoupravi (ZLS) 

Zkme-1 Zakon o kmetijstvu (Zkme-1) 

ZKZ Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ) 

ZSKZ Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (uradno prečiščeno besedilo) (ZSKZ) 

ZG Zakon o gozdovih (ZG) 

ZZad Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZad) 

ZKGZ Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZKGZ) 

ZSRR Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) 

ZON Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON) 

ZZK-1 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 

ZENDMPE Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) 

ZVO Zakon o varstvu okolja  (uradno prečiščeno besedilo) ( ZVO-1) 

ZZZiv Zakon o zaščiti živali  (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv) 

 Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva  

 Program razvoja gozdov v Sloveniji 

 Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja, podpora 

dejavnosti z višjo dodano vrednostjo na podeželskem območju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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



 

Stran 32 od 102 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 361.950 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11029003 Zemljiške operacije 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 29.000 € 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za 
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so krepitev konkurenčnosti,  tržno povezovanje, izboljšanje rabe naravnih virov in diverzifikacija. 
Izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev ter zagotavljanje okolju prijaznega kmetovanja, 
ekološke pridelave in drugo so pa primarni cilji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število vlog in prejetih pomoči po posameznih ukrepih. 
 

0411030 - Naložbe v kmetijska gospodarstva - razpis 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev javnega 
razpisa na področju kmetijstva pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih. 

0411037 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu - razpis 
Vrednost: 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju kmetijstva sofinanciranje neprofitnih aktivnosti društev oziroma združenj. 

0411040 - Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij - razpis 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju kmetijstva štipendiranje dijakov oziroma študentov  kmetijskih programov. 

0411045 - Poraba sredstev iz koncesij za lov  
Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje sredstev v vrednosti 900,00 EUR, torej skupno 1.900,00 EUR za izvedbo razpisa za razdelitev koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Dobrepolje. Narejen je bil seštevek vseh prejetih sredstev iz 
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naslova dobljenih koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letih 2013-2016 s strani MKGP ter 
namensko porabljenih sredstev, ki jih je Občina Dobrepolje podelila z javnim razpisom vsem upravičenim lovskim 

družinam. Nenamensko porabljenih sredstev v obdobju za leta 2013-2016 je 1.899,32EUR. 

Po sprejetju Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje (Ur. l. 
RS, št.: 45/12) bomo sredstva po javnem razpisu razdelili predlagateljem vlog lovskih družin na območju naše 
občine. 

0411049 - Vlake - razpis 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju kmetijstva pomoč za gradnjo in obnovo vlak. 

0411050 - Pomoč čebelarjem - razpis 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju kmetijstva pomoč čebelarjem za nakup čebeljih družin. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 10.400 € 

Opis podprograma 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in 
objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača 
obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Med zadnjo reformo skupne kmetijske politike (SKP) je bila ohranjena struktura dveh stebrov, razvoj podeželja pa 
še vedno predstavlja drugi steber SKP. Splošna načela stebra ostajajo enaka (sofinanciranje, večletno nacionalno ali 
regionalno načrtovanje iz nabora ukrepov EU itd.). Novi sistem zagotavlja več prožnosti državam članicam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru teh usmeritev, proračunskih možnosti Občine Dobrepolje in prednostnih nalog, se bodo izvajali ukrepi 
podpore prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje, dviga konkurenčnosti, razvoja in povezovanja. Merilo 
uspešnosti bo število sofinanciranja kmetij ali društev, ki delujejo na tem področju in se regijsko povezujejo pri 
izvajanju nalog. 

 

0411038 - Delovanje LAS 
Vrednost: 4.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške delovanja Razvojnega centra Kočevje 
Ribnica za izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 

0411039 - Urejanje in vzdrževanje poljskih poti v javni lasti 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so sredstva namenjena urejanju in vzdrževanju poljski poti v javni lasti. Občina je lastnica oz. posestnica 
poljskih poti. Na osnovi predlogov vaškega odbora posamezne vasi se dodeli nasipni material, katerega občina 
plača po 1,5 €/t.  Za prevoz nasipnega materiala, njegovo razsutje pa poskrbijo sami občani. S tem je poskrbljeno za 
tekoče vzdrževanje teh poti. 
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11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 322.551 € 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, 
melioracij). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci in merila so vezani na izvedbo komasacije, uspešno izvedbo dogovora in realizacijo dogovorjenih poti po 
izdelanem elaboratu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj je realizacija začrtanih komasacijskih poti po že izvedenem elaboratu ali dogovoru med 
komasacijskimi upravičenci. 

 

0411047 - Komasacijske poti in agromelioracije 
Vrednost: 322.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru, da dobimo na JR Ministrstva za kmetijstvo nepovratna sredstva, zagotavljamo poleg lastna  Sredstva za 
agromelioracijo in komasacijske poti. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 5.500 € 

Opis glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

Program ureja trajnostno ravnanje z rastlinami in živalmi v naravnem in bivalnem okolju.  Nujna so  preprečevanja 
širjenja določenih živalskih bolezni in epidemij, varstvo in zaščita živali ter  etično ravnanje z njimi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odgovorno ravnanje z zapuščenimi živalmi in rastlinami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namestitev živali v zavetišče do prenosa na novega lastnika oziroma ustrezno ukrepanje. Kazalci za merjenje 
doseganja ciljev: število nameščenih živali v zavetišču. 
 

0411024 - Sofinanciranje zavetišča za živali 
Vrednost: 3.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine morajo v skladu s 27. členom zakona o zaščiti živali zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in 
namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri 
čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Dobrepolje 
ima z imetnikom zavetišča sklenjeno pogodbo za odlov in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. V prihodnje bo 
potrebno urediti pravno razmerje z zavetiščem, ki ga sedaj urejamo kratkoročno z letno pogodbo. 

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje zavetišča ter odlov potepuških mačk. 

0411048 - Zatiranje invazivnih rastlin 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tujerodne rastline in živali ogrožajo vse v bližnjem okolju, ker lahko one ogrožajo nas, naše rastline ter živali, naše 
širše okolje. V Sloveniji jih je okoli 750, njihovo število pa se še povečuje. Najprimernejši so ukrepi zatiranja, 
predvsem odstranjevanja v začetku rasti, na vsak način pred njihovim dozorevanjem. Z razraščanjem so začele 
uničevati naravne habitate domorodnih rastlin. Postale so nevarne za ljudi in živali, za avtohtono floro. Nekatere so 
zelo strupene, visoko alergene, agresivne ter prilagodljive, zato se jih bo  težko ali pa se jih sploh ne bo dalo več 
uničiti. Širijo se z vetrom, z razvejanim koreninskim sistemom, semena raznašajo ptiči,  po vodi, raznaša jih človek, 
mehanizacija, širijo se vzdolž cest, železniških tirov. Predvsem jih opažamo ob javnih poteh in na javnih površinah, 
ki niso redno obdelane. Leta 2015 smo jih opazili ob cesti Videm Kompolje (predvsem ambrozijo). 

Definicijo je opredelil slovenski botanik Viktor Petkovšek, ki je navedel, da se tujerodne rastlinske vrste (alohtone) 
spontano razširjajo in v naravnem okolju izpodrivajo samonikle (avtohtone) vrste. Nekatere so se že tako 
razmnožile, da so postale negativen faktor v rastlinski proizvodnji, postale so škodljive. (Vir: Petkovšek V., 1953. 
Prispevki k adventivni flori slovenskega ozemlja. Zbornik za  kmetijstvo in gozdarstvo 1: 68-79.) 

Način odstranjevanja vrste bomo izbrali glede na  značilnosti vrste. Običajno bo ukrepe odstranjevanja potrebno 
izvajati skozi daljše časovno obdobje, nato pa še nekaj let spremljati  in nadzirati. 

Cilj je preprečiti tujerodnim rastlinam v zgodnjih fazah naselitve, da se vrsta  tako razširi, da postane neobvladljiva 
ali da popolna odstranitev iz narave ni več mogoča. Sredstva so tako namenjena pravočasno, da bi lahko izvajali 
ukrepe odstranjevanja v prvi fazi rasti. 

Poznamo mehanično odstranjevanje (s puljenjem, žaganjem, košnjo ali pašo), kemično zatiranje (npr. raba 
pesticidov za zatiranje škodljivcev, plevela ali rastlinskih bolezni). V Sloveniji rabo pesticidov ureja Zakon o 
fitofarmacevtskih sredstvih (UPB 2, Uradni list RS 35/2007). Poznamo še  biotično varstvo (npr. škodljive organizme 
odstranimo z živimi organizmi, ki so njihovi naravni sovražniki). 

Največjo težavo predstavljajo dogovori o odstranjevanju v primerih nepristojnosti odstranjevanja na tujih zemljišči, 
primerih lastništva zemljišč, na katerih so lastniki nezainteresirani za izvajanje ukrepov. 

Za odstranjevanje ambrozije bo potrebnih več zaporednih faz, od zgodnjega prepoznavanja do primernega odziva v 
času, to je  vzpostavitev nacionalne in lokalne politike in smernic za dobro prakso, ukrepi preprečevanja,  program 
spodbujanja ozaveščenosti, ugotavljanje prisotnosti ter oblikovanje monitoringa, ukrepi za izkoreninjenje v 
primeru, ko preventivni ukrepi niso učinkoviti in nadaljnje spremljanje zastopanosti. Pri tem na Občini 
predvidevamo sodelovanje s pospeševalno službo KGZ RS, Zavod Ljubljana. 

Za ukrepe zatiranja škodljivih rastlin je pravna podlaga. 19. maja 2010 je pričel veljati Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-IC; Uradni list RS., št.: 36/2010),  ki je določil pelinolistno 
ambrozijo (Ambrosia artemisifolija) in  vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo 
fitosanitarni ukrepi.  30. julija 2010 pa je bila sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia, Uradni list RS., št.: 63/2010. 

0411051 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk – javni 
razpis 

Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sterilizacija mačk in kastracija mačkov je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in 
posledično nezaželenih mačjih mladičkov, ki neuspešno iščejo nov dom. S sterilizacijo in kastracijo se hkrati 
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zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi itd. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in mačk preko javnega razpisa. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 32.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 32.000 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram sodita proračunski postavki Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture ter 
Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest.  Sredstva postavk sta namenjena izgradnji in vzdrževanju gozdnih cest in sta 
strogo namenski, saj jih občine lahko uporabijo le za namene, ki jih določajo predpisi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje odprtosti gozdov in učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter varno uporabo gozdnih cest tudi za druge 
uporabnike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Standard  rednega 
vzdrževanja gozd. cest 

% 2015 100 2016 100 100 

   2017 100  

   2018 100  

    2019   

Dolžina obnovljenih 
gozdnih cest 

m 2015 519 2016 800 912 

   2017 1.000 1.000 

    2018 955  

    2019   

 

0411025 - Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture so občini odstopljena zbrana sredstva, 
ki jih vplačajo lastniki gozdov v višini 14,7 % od katastrskega dohodka v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje 
gozdnih cest (zaradi neuveljavitve davka na nepremičnine, se je veljavnost uredbe podaljšala), del k tem sredstvom 
prispeva država iz proračuna. Občina jih mora uporabiti za vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom, ki ga 
vsako leto pripravi Zavod za gozdove RS in potrdi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju 
MKGP). Na podlagi potrjenega programa vzdrževanja gozdnih cest Republika Slovenija - MKGP, Zavod za gozdove 
Slovenije in občina sklenejo tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Pogodbena vrednost je, odvisno od 
izračuna deležev države (MKGP - cca 8.000 €/leto), občine (cca 2.000 €/leto) in namensko zbranih sredstev iz 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (11.000-14.000 €/leto).  Po opravljenih delih ZGS pripravi kolavdacijske 
zapisnike, ki so osnova za zahtevek za nakazilo sredstev MKGP. Nadzor namenske porabe sredstev opravlja 
pristojni gozdarski inšpektor. 

0411046 - Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 8.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s 35. členom  Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) 25% 
letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov prejmejo občine to so namenski prejemki, ki se porabljajo kot 
namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Občina Dobrepolje prejme 
sorazmerni del letnega nadomestila, ki je za leto 2018 ocenjen v višini proračunske postavke. Sredstva postavke so 
namenjena dokončanju gozdne ceste Planina-Jermanov hrib, ki se je, do vključno ureditve spodnjega ustroja v 
dolžini 1,955 km,  izvedla v letošnjem letu. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Vrednost: 2.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za zanesljivo, konkurenčno in okoljsko trajnostno oskrbo uporabnikov z energijo in 
energetskimi storitvami na območju ZN Predstruge. Razvojno politiko energetike preko strateških razvojnih 
dokumentov in operativnih programov določa država. Občina z ureditvami novih omrežij pri komunalnem 
opremljanju zemljišč pa za razpoložljivost in dostopnost energije, zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami ter 
posledično za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

EZ-1 Energetski zakon (EZ-1) 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1)  

ZEKom-1 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Oskrba z električno energijo na območju ZN Predstruge in možnost novih priključitev. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije 

Vrednost: 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 Oskrba z električno energijo 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Program združuje aktivnosti povezane z zagotavljanjem zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo na 
območju ZN Predstruge. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Neprekinjena in nemotena oskrba z električno energijo na območju ZN Predstruge in možnost novih priključitev. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Novo priključeni uporabniki 
 

Število 2014 4 2015 2 2 

   2016 2 0 

   2017 2  

    2018 1  

0412004 - Urejanje območja ZN Predstruge 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeno v opisu PPR.      

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 582.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje zajema cestni promet ter vso  prometno infrastrukturo in del področja telekomunikacij in 
pošte. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZCes-1 Zakon o cestah (ZCes-1)  

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1)  

ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku  (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP)  

ZPrCP Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 

ZMV Zakon o motornih vozilih (ZMV) 

ZVoz Zakon o voznikih (ZVoz) 

ZVZelP Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP) 

ZEKom-1 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 

ZVDAGA Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 

ZZK-1 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 

ZENDMPE Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev potrebne prometne infrastrukture v občini,  optimiziranje obsega in kakovosti  vzdrževalnih  del na 
občinskih cestah, povečanje prometne varnosti in varovanja, učinkovita poraba energije in čisto okolje ter 
zagotovitev dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij vsem potencialnim uporabnikom v 
občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 567.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 254.500 € 

Opis podprograma 

V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so zagotovljena sredstva za letno in zimsko vzdrževanje 
občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) ter za vzdrževanje železniških prehodov. Dejansko porabljena sredstva 
tako za vzdrževanje cest kot za izvajanje zimske službe so odvisna od vremenskih razmer (trajanja padavin, zimske 
odeje, pogostosti sneženja in poledice).  

Izdatki za redno vzdrževanje cest so tesno povezani z izdatki za investicijsko vzdrževanje cest. Cestno omrežje je iz 
leta v leto bolj izrabljeno in take ceste terjajo večji vložek pri rednem vzdrževanju. V naslednjih letih bo potrebno 
vložiti več finančnih sredstev v redno vzdrževanje, v nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da se bo stanje 
voznih površin v prihodnje dodatno poslabšalo. Višji standard rednega vzdrževanja cest  podaljšuje njihovo 
življenjsko dobo. Kasnejše sanacije vozišč, zaradi neustreznega standarda rednega vzdrževanja so tako zahtevnejše 
in dražje. 

Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so pripravljalna dela pred nastopom zime, nadzor nad stanjem 
prevoznosti in razmerami na cestah, odstranjevanje snega z vozišča in cestnih objektov ter posipanje poledenelih 
in zasneženih vozišč, pa tudi obveščanje javnosti o razmerah na cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev potrebne prometne infrastrukture v občini,  optimiziranje obsega in kakovosti  vzdrževalnih  del na 
občinskih cestah, izboljšanje voznih pogojev,  povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob 
cesti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vodenje evidence o občinskih cestah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Normativni akti s področja 
prometne infrastrukture 

Število 2014 0 2015 1 2 

   2016 1 1 

   2017 0  

    2018 0  

Izdana dovoljenja in soglasja 
 

Število 2014 20 2015 25 32 

   2016 25 11 

    2017 25  

    2018 25  

Dolžina vzdrževanih  
kategoriziranih cest 

km 
2014 87 2015 

87 82 

    2016 87 78 

    2017 87  

    2018 87  

Standard zimske službe % 2014 100 2015 100 100 

    2016 100 100 

    2017 100  

    2018 100  

 

0413001 - Vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep zajema dela za izvrševanje predpisanih vzdrževalnih del v obsegu, ki zagotavlja bodisi kontinuiteto del, 
bodisi je podlaga za pripravo na investicij. 
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0413002 - Zimska služba-LC 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo zakonsko določene naloge občine, ki se izvaja v skladu s predpisi. 

0413003 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo zakonsko določene naloge občine, ki se izvaja v skladu s predpisi. 

0413004 - Stroški vzdrževanja železniških prehodov-JP 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Odločbo št. 3752-40/2009, z dne 28.7.2009 je takratno ministrstvo za promet Slovenskim železnicam, d.o.o. in 
Občini Dobrepolje (kot zavezancema)  na podlagi določil  zakona o varnosti  v železniškem prometu in v skladu s 3., 
8. in 9. členom  citiranega pravilnika o nivojskih prehodih naložilo, da uredita nadomestne dovozne poti, s katerimi 
se ukinejo določeni železniški prehodi na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje. Roki za izpolnitev 
citirane odločbe so postavljeni glede na kategorijo železniškega prehoda in zahtevnost izgradnje od leta 2010 do 
2015. Občina in SŽ (oz. Ministrstvo za infrastrukturo- v nadaljevanju MzI) sta se s sporazumom dogovorili za 
izgradnjo nadomestnih poti (do sedaj so narejene štiri nadomestne poti in rekonstruirana dva železniška prehoda) 
in stroške izgradnje razdelili vsaka do 1.  Zaradi ukinitve žel. prehoda je predvidena rekonstrukcija nadomestne 
kategorizirane javne poti pri naselju Cesta.  

0413005 - Zimska služba-JP 
Vrednost: 36.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo zakonsko določene naloge občine, ki se izvaja v skladu s predpisi. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 271.400 € 

Opis podprograma 

V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
dograditev manjših odsekov občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti). Čeprav 5. tč. 70. člena ZCes-1 določa, da je 
priključek do meje cestnega sveta sestavni del državne ceste, bo občina v celoti financirala priključka LC in JP na 
regionalni cesti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito upravljanje, razvoj in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter izvajanje ukrepov za večjo varnost 
cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Dolžina novih in 
obnovljenih cest 
 

m 2014 500 2015 500 360 

   2016 300 420 

   2017 300  

    2018 500  

Dolžina novozgrajenih 
pločnikov  

m 2014 0 2015 65 65 

   2016 50 0 

    2017 60  

    2018 30  

Obnovljeni premostitveni 
objekti 

Število 
2014 0 2015 1 1 
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    2016 1 1 

    2017 0  

    2018 0  

Vodenje BCP in poročanje 
Ministrstvu za 
infrastrukturo o stanju 
občinskih cest 

Število 2014 1 2015 2 2 

    2016 2 2 

    2017 2  

    2018 2  

 

0413044 - Obnova podatkov - BCP 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloga občine, predpisana v 103. členu ZCes-1. Občine morajo voditi evidence o občinskih cestah in objektih na 
njih t.i. baze cestnih podatkov (BCP), skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih 
cestah in objektih na njih. Vse podatke o stanju občinskih cest, vključno z digitalno BCP morajo občine tekoče 
pošiljati na DRSI. 

0413060 - Rekonstrukcija občinskih cest 
Vrednost: 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skupno postavko so združena investicijska vzdrževanja, rekonstrukcije in novogradnje kategoriziranih občinskih 
cest (JP, LC) kot npr. razširitve in preplastitve vozišč, ureditve meteorne V tej postavki so sredstva predvidena za 
investicijska vzdrževanja, rekonstrukcije in novogradnje kategoriziranih občinskih cest (JP, LC) kot npr. razširitve in 
preplastitve vozišč, ureditve meteorne kanalizacije ter drugih objektov odvodnjavanja cest in asfaltiranja krajših 
odsekov. V tekočem letu so poleg rekonstrukcije manjših delov občinskih cest (v ocenjeni  vrednosti 10.000 €) 
predvidena:  rekonstrukcija priključka lokalne ceste št. ods. 065031, Videm-Zdenska vas na državno cesto R3-
647/1368, plačilo obveznosti iz preteklega leta (dec. situacija) v oc. višini 25.000 €; rekonstrukcija priključka javne 
poti št. ods. 565481, Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3-648/2912 v oc. višini 44.000 €; Videm - Cesta, 
v oc. višini 88.500 €; rekonstrukcija odseka JP št. ods.  565411 Mala vas Zagorica in ureditev obračališča v oc. višini 
47.500 € ter priprava dokumentacije za ureditev pločnikov na državnih cestah, potrebnih za pridobitev soglasij 
DRSI v višini 5.000 €. 

0413063 - ZN Predstruge 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za izvedbo odvodnjavanja ob kategorizirani javni poti. 

0413064 - Rekonstrukcija državne ceste R3 648/2912 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pripravi potrebne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R3 od naselja Lipa 
do naselja Kompolje. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 5.500 € 

Opis podprograma 

V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za vzdrževanje in postavitev nove 
prometne signalizacije ter vzdrževanje talnih oznak na voziščih cest. 

javascript:SET_ODSEK(
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje predpisanih ukrepov za večjo varnost cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Postavitev nove in obnova 
stare prometne signalizacije 

Število 2014 10 2015 10 7 

   2016 10 4 

   2017 10  

    2018 10  

Obnova obstoječe  talne 
prometne signalizacije 

% 2014 100 2015 100 100 

   2016 100 100 

    2017 100  

    2018 100  

  

0413015 - Talna prometna signalizacija pred šolami, prehodi, križišča-LC 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeno v opisu PPR. 

0413016 - Vertikalna prometna signalizacija-LC 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeno v opisu PPR. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 36.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti v naseljih in varovanju okolja v skladu z uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Optimalna osvetljenost vozišč in križišč cest 
povečuje prometno varnost, z uporabo sodobnih svetlobnih virov, s sodobno stikalno tehniko, z visoko 
kvalitetnimi optikami, predvsem pa z učinkovitim vzdrževanjem javne razsvetljave (v nadaljevanju JR) pa je 
mogoče zmanjšati porabo električne energije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, zmanjševanje porabe električne energije ter svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Vzdrževanje obstoječe JR 
in odprava okvar 

% 2014 100 2015 100 100 

   2016 100 100 

   2017 100  

    2018 100  

Dograditev JR 
(novogradnje, obnove) 
nove svetilke 

Število 2014 10 2015 14 2 

   2016 10 7 

    2017 10  

    2018 10  
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0413025 - Financiranje tokovine 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov električne energije. 

0413026 - Vzdrževanje instalacij javne razsvetljave 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju JR, odpravi okvar  in  zamenjavi neustreznih obstoječih svetilk. 

0413036 - Dograditev javne razsvetljave 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  dopolnitvi javne razsvetljave v naseljih občine (Ponikve- vrednost cca 1.800 €) ter 
pridobitvi projektne dokumentacije in za izvedbo JR v naseljih, kjer bo potekala izgradnja ostale komunalne 
infrastrukture (Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine - sočasna gradnja npr. v naseljih Kompolje, Pri Cerkvi-Struge, Lipa 
– vrednost cca 2.800 € za izdelavo izvedbenih načrtov) ter delni izvedbi JR v navedenih naseljih (postavitev cca 12 
svetilk JR v Strugah, cca 4 v ostalih naseljih 2 v Podgorici in predvidoma 2 v Zdenski vasi – vrednost 15.200 €). 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 15.000 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 15.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma so namenjena nadaljevanju odprtega širokopasovnega omrežja in povečanju 
dostopnosti do informacijsko komunikacijske tehnologije v naselju Ponikve. Z  možnostjo dostopa do 
širokopasovnega omrežja se bo omogočil razvoj različnih storitev, povečala učinkovitost javnih institucij in 
gospodarstva, omogočil hitrejši dostop do informacij in znanja tako podjetnikom kot občanom. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, povečanje deleža gospodinjstev z dostopom do širokopasovnega 
omrežja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Priprava dokumentacije za OŠO 
(investicijska dokumentacija, 
dokumentacija za razpis) 

Število 2014 2 2014   

   2015 2 1 

   2016 1  

    2017   

Dolžina TK kanalizacijskega 
omrežja Ponikve 

m 2014 0 2014   

   2015 2.000 2.000 

    2016 0  

    2017   
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0413051 - Širokopasovno omrežje (OŠO) 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za posodobitev omrežja informacijske tehnologije (optično omrežje), za izvedbo določenih 
gradbenih del v posamezni vasi, da bi občani čim prej prišli do optičnega omrežja, ki predstavlja informacijsko 
avtocesto v svet.  

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 56.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah 

ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah  

ZGZ Zakon o gospodarskih zbornicah  

ZGos Zakon o gostinstvu  

EZ-1 Energetski zakon  

ObrZ Obrtni zakon  

ZAgrS Zakon o agrarnih skupnostih  

ZPOP-1 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 

ZSRR-2 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

ZSDrP Zakon o spremljanju državnih pomoči 

ZPKZP Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Razviti okolje za izvedbo investicij v tehnološki napredek in podjetništvo, povečati število konkurenčno sposobnost 
in inovativnost ter poslovno uspešnost. 

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 

Vrednost: 29.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva. Gre za zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za 
razvoj podjetništva in turizma,  razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 29.300 € 

https://zakonodaja.com/zakon/zgjs
https://zakonodaja.com/zakon/zgz
https://zakonodaja.com/zakon/zgos
https://zakonodaja.com/zakon/ez
https://zakonodaja.com/zakon/obrz
https://zakonodaja.com/zakon/zagrs
https://zakonodaja.com/zakon/zpkzp
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Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje 
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov in predstavitev enot malega gospodarstva in podpora enotam 
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev v kapitalske naložbe v enotah 
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Na tem področju bo potrebno ustrezno medobčinsko 
sodelovanje in povezovanje, ki ga deloma izvajamo preko Območne Obrtne Zbornice Grosuplje in njenega 
sodelovanja z Grosupeljsko  in našo občino. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba izobraževanj in sofinanciranje dejavnosti obrtne zbornice. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj (računalniških in drugih izobraževalnih tečajev). 

 

0414002 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razvoju malega gospodarstva, predvsem na področju promocije za obrt, izobraževanje, 
spodbujanje inovacij in izvajanje praktičnih delavnic na tem področju.  Sodelovanje poteka z Območno obrtno 
zbornico Grosuplje, ki letno tekoče usklajuje predloge svojega programa za obrtnike, z občino. 

0414003 - Sofinanciranje področnega centra za razvoj gospodarstva 
Vrednost: 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje področnega centra za razvoj gospodarstva bo potekalo na podlagi sklenjene pogodbe z Območno 
obrtno zbornico Grosuplje, predvsem za namen in delo takega centra v tistih delih in nalogah, razstavah in 
izobraževanjih, ki najbolj ustrezajo dobrepoljskim obrtnikom, podjetnikom in zasebnikom. 

0414021 - Razvoj drobnega gospodarstva 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzpostavitvi podjetniške iniciative in širjenju podjetniške klime.  

0414025 – Obrtna cona Predstruge 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri izvedbi komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, odvodnjavanje meteornih vod, 
izgradnja cest in pločnikov, ČN, ipd.), mora Občina Dobrepolje zagotoviti nadzor, ker bo Občina po prevzemu, v to 
infrastruktura dobila v upravljanje, skladno s 135. Členom ZGO-1. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 27.200 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 
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14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 7.000 € 

Opis podprograma 

Slovenski turizem  ima poslanstvo, da na trajnostni način ustvarja pomemben del okoljske, ekonomske in 
družbeno-kulturne blaginje, prihodkov in zaposlitev ter  pomembno prispeva k mednarodnemu ugledu Slovenije. 
Temelji na intenzivnem trženju turističnih proizvodov, ki imajo mednarodno prepoznavno znamko in visoko 
dodano vrednost. Slovenija želi postati razvita turistična država s sodobno, raznovrstno in visoko-kakovostno  
ponudbo turistično - gostinskih  storitev. Z visoko dodano vrednostjo in visokim zadovoljstvo turistov na podlagi 
integralne ponudbe za raznovrstne turistične storitve. Delček tega razvoja in prepoznavnosti moramo doseči tudi v 
naši občini. V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za promocijo in pomoč 
turističnim društvom, sofinanciranje njihovih projektov, sofinanciranje izobraževanja turistične dejavnosti in 
ureditev Podpeške jame. Sredstva iz tega podprograma se bodo razdelila na podlagi razpisa in v skladu s 
pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma, citiranim v naslednjem odstavku. 
Promocijo občine odlično do sedaj izvajajo naša društva s svojo dejavnostjo tako v okviru tradicionalnih prireditev, 
razstav in obeležij kot udejstvovanja na različnih festivalih in tržnicah. Manj na področju izobraževanja in 
projektnega sodelovanja ter razvoja v turizmu. Slabša je pa povezanost z gospodarskimi subjekti na področju 
turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje izobraževanja članov turističnih društev, finančna pomoč za delovanje turističnih društev, 
sofinanciranje njihovih projektov. Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost območja v Sloveniji in v 
tujini.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci: število turističnih nočitev in prihodov turistov, prihodek od turistične takse, število nočitvenih zmogljivosti, 
število novih turističnih produktov, obisk turistično-informativnih centrov, obisk turističnih spletnih strani. 

0414011 - Promocija občine 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju turizma na področju promocije občine. 

0414022 - Mreža postajališč za avtodome 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške izvedbe projekta Mreža postajališč za 
avtodome po Sloveniji oziroma za promocijske aktivnosti (brošure, predstavitve na sejmih,…) 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 20.200 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za posamezna področja turizma, kot ukrep, kot naloga in finančni instrument za turizem: 
pomoč turističnim društvom, sofinanciranje njihovih projektov, izobraževanja in spodbude. Slaba prepoznavnost in 
nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov 
za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in 
druge promocijske aktivnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci bodo predvsem primeri sofinanciranja po javnem razpisu v skladu s Pravilnikom za turizem. 

Pravna podlaga je Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega 
podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni, vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijsko-
komunikacijskega sistema za področje turizma (spletne strani, turistična signalizacija), dvig kakovosti 
obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov.  

Kazalci: število ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega okolja, vključenih v organizirano trženje 
in upravljanje destinacije, število novih turističnih produktov, število prijavljenih turističnih društev na javni 
razpis 

0414009 - Pomoč turističnim društvom - razpis 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju turizma za stroške redne dejavnosti turističnih društev. 

0414010 - Ureditev Podpeške jame 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške rednega vzdrževanje infomata pred 

Podpeško jamo. Sklenjeno imamo pogodbo o vzdrževanju in nadzoru informacijskega terminala – 
informata, pred Podpeško jamo, ki je v lasti Občine Dobrepolje. Nadzor vsebuje kontrolo delovanja 
povezav in strežnikov ter delovanja aplikacije oziroma operacijskega sistema. Vzdrževanje obsega 
kontrolo delovanja  strojne opreme, umerjanje zaslona na dotik, kontrola delovanja programske 
opreme, posodabljanje operacijskega sistema ter vzdrževane diska in arhiviranje podatkov. Vsebina 
infomata obsega tako fotografsko dokumentacijo Arneta Hodaliča, opis jame v povezavi z geografijo in s 
poplavami, zgodovino jame in vasi Podpeč (grad, načrt jame-Valvasor, Baltazar, prvi jamski laboratorij, 
ipd.), avdio ljudske pripovedke o jami, opis živalstva v jami (človeška ribica, ipd.), izsledki jamskih 
raziskav ter virtualna 360° predstavitev jame. 

0414012 - Sofinanciranje projektov turističnih društev - razpis 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju turizma za sofinanciranje projektov turističnih društev. 

0414019 - Turistično informacijski center 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen dodelitve nepovratnih sredstev iz javnega 
razpisa na področju turizma za delovanje TIC. 

0414020 - Ureditev bajerja Vodice 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bila izdana idejna zasnova za ureditev bajerja v vasi Vodice in izveden je bil geodetski posnetek. Za 
samo izvedbo bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti vodno soglasje, ki ga izdaja 
Agencija Republike Slovenije za okolje. Sredstva so namenjena pripravi vse dokumentacije in pridobitve vseh 
soglasij in dovoljen. Po pridobitvi vsega tega pa je potrebno zagotoviti sredstva za samo izvedbo. 
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0414023 - Trajnostni razvoj 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena izdelavi študije trajnostnega razvoja v naši občini. Končni strateški dokument bo poleg analize 
obstoječega stanja ter analize prednosti, priložnosti, nevarnosti in slabosti občine vseboval tudi skupno vizijo 
prihodnosti, kot jo pričakujejo prebivalci, organizacije in nosilci razvoja v občini, dolgoročne strateške usmeritve na 
posameznih področjih, seznam ključnih razvojnih prioritet ter predloge konkretnih projektov v skladu z začrtanimi 
dolgoročnimi strateškimi usmeritvami. 

Strategija trajnostnega razvoja občine Dobrepolje nastaja zaradi ljudi, zaradi, občank in občanov, zato je 
pomembno sodelovanje pri pripravi vizije, kakšno občino si želijo oz. želimo.  

0414024 - Ureditev luže Bruhanja vas in Podgorica 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi ustrezne dokumentacije in pridobitvi vodnega soglasja in drugih dovoljenj za 
ureditev luže v Bruhanji vasi in izvira »Pisančeve doline« v Podgorici, katere pobudo je podal vaški odbor.  

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 858.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

 Nacionalni program varstva okolja 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 

 Nacionalni program varstva narave 

 Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt 

 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti 

 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005-2017) 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 

 Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 

 Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav 

 Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov 

 Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje od 2004 do 2008 

ZVO-1 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1- UPB) 

ZON Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2)  

ZRGSO Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRGSO-UPB1)  

ZV-1 Zakon o vodah (uradno prečiščeno besedilo) (ZV-1)  

ZVPJ Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) 

ZVISJV Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVISJV-UPB2) 

ZGeoD-1 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito opravljanje nalog, vplivanje  na zavest 
družbe in okoljsko kulturo ter sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za zdravo, čisto in človeku prijazno okolje. 
Izboljšanje kvalitete stanja okolja v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 858.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 42.000 € 

Opis podprograma 

V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidene izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih 
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja, skladno z operativnimi 
programi oz. načrti izvedbe ter izvedba čistilnih akcij in sofinanciranj odlaganja nevarnih gradbenih odpadkov na 
komunalno deponijo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opremljenost s komunalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala optimalno delovanje gospodarske javne infrastrukture 
ter zmanjševanje onesnaževanja okolja z različnimi odpadki in odpadno vodo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Sprejem aktov Število 2014 2 2015 2 1 

   2016 2 3 

   2017 1  

    2018 1  

Upravičenci za plačilo 
odškodnin 
 

Število 2014 3 2015 2 3 

   2016 2 3 

    2017 2  

    2018 3  

Število investicij na 
deponiji Špaja dolina 

Število 
2014 

4 
2015 4 4 

    2016 4 4 

    2017 4  

    2018 4  

Organizacija čistilnih akcij Število 2014 1 2015 1 1 

    2016 1 1 

    2017 1  

    2018 1  

Upravičenci do sredstev za 
odvoz salonitnih plošč na 
deponijo 

Število 2014 6 2015 6 6 

   2016 6 6 

   2017 6  

    2018 5  

 

0415001 - Sanacija črnih odlagališč, odvoz odp. in uničenje avtomob. školjk 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Navedeno v opisu PPR. 

0415002 - Odškodnine 
Vrednost: 3.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena plačilu odškodnin KS in GD na vplivnem območju komunalne deponije Špaja dolina. 

0415003 - Nabava zabojnikov za zbiranje odpadkov 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena zamenjavi dotrajanih zabojnikov. 

0415005 - Komunalna deponija Špaja dolina 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na deponiji Špaja dolina so potrebna dodatna dela (investicijska in vzdrževalna) kot npr. vsako leto:  izvedba dviga 
plinjakov, prekrivanje deponije s folijo ter drugih del,  naloženih z inšpekcijskimi odločbami. V letu 2018 se 
predvideva še obnova vremenske postaje, izgradnja nadstreška platoja nad mestom za ločene frakcije odpadkov, 
posodobitev video nadzornega sistema itd. Za izvedbo teh del  bo potrebno izdelati tudi projektno dokumentacijo. 
Večji del investicijskih del bo financiran iz namenskih sredstev okoljske dajatve in sredstev, ki jih JKP Grosuplje, 
d.o.o. plačuje občinam kot najemnino.  

0415018 - Čistilna akcija 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi letne čistilne akcije, ki se izvaja v spomladanskem času in so 
namenjena nakupu vreč za smeti, rokavic, sendvič in pijača za udeležence, ter stroške odvoza, oz. odlaganja 
zbranih odpadkov na deponijo. 

0415022 - Sofinanciranje odvoza salonitnih plošč v Špajo dolino 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 15. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na 
območju Občine Dobrepolje (Ur. l. RS. št. 99/13) lahko fizične osebe  strešno kritino, ki vsebuje azbest, predajo v 
CERO. Predajo lahko le tisto kritino, ki je bila vgrajena v objekt na območju Občine Dobrepolje. Plačnik odlaganja 
strešne kritine, ki vsebuje azbest, je Občina Dobrepolje .   

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 816.400 € 

Opis podprograma 

V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidene izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih 
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične 
dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja 
kanalizacijskega omrežja in ČN. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opremljenost s komunalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala optimalno delovanje gospodarske javne infrastrukture 
ter zmanjševanje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Sprejem aktov Število 2014 2 2015 1 0 

   2016 1 1 

   2017 1  

    2018 1  
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Objavljeni razpisi za 
sofinanciranje MKČN 

Število 2014 0 2015 1 1 

   2016 1 1 

    2017 1 1 

    2018 1  

Izdani upravni akti v zvezi z 
odmero komunalnega 
prispevka 

Število 2014 20 2015 20 18 

   2016 20 26 

   2017 100  

    2018   

Novogradnje in obnove 
kanalizacijskega  

m 2014 800 2015 550 524 

omrežja    2016 200 75 

    2017 200  

    2018 200  

Novogradnje MKČN Število 2014 0 2015 1 0 

   2016 1 1 

   2017 1  

    2018 1  

 

0415008 - ČN Potiskavec 
Vrednost: 45.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka združuje tako tekoče stroške in stroške vzdrževanja kot stroške za pridobitev študij in dovoljenj za malo 
komunalno čistilno napravo (MKČN) in kanalizacijski sistem Potiskavec, ki sta bila zgrajena kot pilotna projekta. Da 
bi začela optimalno funkcionirati je potrebna obnova tako MKČN kot kanalizacije v naselju Potiskavec. Sredstva so 
namenjena investicijskemu vzdrževanju MKČN oz. zamenjavi dela MKČN. 

0415011 - ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje 
Vrednost: 640.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v tej postavki so predvidena za izvedbo investicije MKČN Bruhanja vas. Za njeno financiranje se je v 
preteklosti poskušalo najti različne rešitve (npr. zasebno javno partnerstvo, prijava na razpis skupaj s konzorcijem 
občin za sredstva sofinanciranja iz državnega ali EU proračuna), ki se niso realizirale oz. bi bila njihova realizacija 
dolgotrajna.  

Da bi lahko zagotovili sredstva za izvedbo prve faze investicije že v naslednjem letu, je smotrno pridobiti ugoden 
kredit SID banke, s katerim se bodo izvedla zemeljska in gradbena dela. SID banka je z namenom zagotovitve 
dodatnih in posebnim potrebam občin prilagojenih instrumentov razvila razvojno-spodbujevalni program 
dolgoročnega financiranja za spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo. Pogoji za pridobitev kredita so: 
občina mora zagotoviti 15% lastne udeležbe celotnih stroškov projekta, obrestna mera je fiksna, 6-mesečni 
EURIBOR + 0,70% p.a., ročnost kredita je največ do 20 let, kredita ni potrebno zavarovati.  

Po pogajanjih z ZVN in ARSO-m bo potrebno v dokumentaciji predvideti (in kasneje izvesti) dodatne naprave za 
filtriranje in monitoringe odpadnih voda, ki bodo preprečevale, da bi se zaradi izpustov KČN poslabšal habitat 
človeške ribice. Območje njenega habitata zajema skoraj celotno občino.  

0415017 - Priprava podatkov za zbirni podzemni kataster gos. javne inf. - 
kanalizacija 

Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom predpisana  naloga občine je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture 
ter posredovanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture v zbirni kataster gospodarske 
infrastrukture. 

0415024 - Čistilna naprava Ponikve in podtlačna postaja 
Vrednost: 2.400 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Komunalna čistilna naprava (KČN) Ponikve je bila zgrajena s sredstvi takratnega ministrstva za delo, družino in  
socialne zadeve ter v manjšem delu Občine Dobrepolje. Lastnik KČN je tako MDDSZ. Ker ministrstvo ne more biti 
upravljavec KČN, je potrebno lastništvo prenesti na občino. Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in 
tekočemu vzdrževanju KČN.  

0415030 - MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu smo planirali sredstva za del manjkajočega kanalizacijskega omrežja, vendar glede na razpoložljiva 
sredstva in upoštevanje drugih predlogov, smo ta sredstva prerazporedili na kanalizacijo Kompolje. 

0415031 - Kanalizacija - ZN Predstruge 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena postopni dograditvi kanalizacije na območju ZN Predstruge. 

0415036 - Subvencije občanom (kanalizacija) 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena subvencioniranju uporabnikom javnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Ponikve in 
Zdenska vas pri plačilu stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu s sprejetim odlokom in cenikom teh 
storitev. Sredstva so ocenjena na podlagi predhodnih podatkov JKP Grosuplje, d.o.o., višina subvencij bo natančno 
določena v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja čiščenja 
komunalne odpadne vode, ki ga vsako leto pripravi javno podjetje in po potrebi spremenjena z rebalansom 
proračuna. 

0415037 - Sofinanciranje izgradnje MKČN 
Vrednost: 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje MKČN, ki se bodo razdelila na podlagi razpisa. 

0415041 – Kanalizacija Kompolje 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi elaborata primerjave izgradenj različnih vrst komunalne infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter na osnovi pridobljenih rezultatov pripravi potrebnih projektov, pridobitvi 
potrebnih okoljskih dovoljenj, itd.  

0415043 - Kanalizacija Mala vas 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novelaciji projekta oz. uskladitvi predvidene trase kanalizacijskega omrežja tako, da bo 
mogoče pridobiti služnosti, ki so predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

0415044 - Kanalizacija Videm 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja sočasna gradnja pri rekonstrukciji priključka 
LC št. ods. 065031, Videm-Zdenska vas na državno cesto R3-647/1368. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost: 1.340.690 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju prostorskega načrtovanja se izvajajo aktivnosti na področju priprave občinskega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju OPN) s potrebnimi strokovnimi podlagami, aktivnosti v zvezi s pripravo predpisov na področju 
komunalnega opremljanja zemljišč. Področje vključuje tudi pripravo strokovnih podlag za izvajanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo in urejanja pokopališč ter vlaganja v novogradnje in adaptacije lokalnih 
komunalnih infrastruktur- vodovodov in pokopališč. 

V okviru tega programa občina zagotavlja tudi pogoje za izvajanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih 
nalog ter upravne naloge s področja prostorskega načrtovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

 Nacionalni program varstva okolja 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 

 Nacionalni program varstva narave 

 Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt 

 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti 

 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005-2017) 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 

 Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 

 Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav 

 Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov 

 Operativni program oskrbe s pitno vodo 

 
Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje za obdobje od 2004 do 
2008 

ZVO-1 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1- UPB) 

ZON Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2)  

ZV-1 Zakon o vodah (uradno prečiščeno besedilo) (ZV-1)  

ZPNačrt Zakon o  prostorskem načrtovanju  (ZPNačrt) 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1) 

ZGeoD-1 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) 

ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) 

ZOPNN Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN) 

ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2) 

ZJNVETPS 

 

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZJNVETPS) 

ZSPDSLS Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (ZSPDSLS) 

SZ-1 Stanovanjski zakon (SZ-1) 

ZPPDej Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, ažurno in učinkovito opravljanje strokovnih in upravnih nalog s tega 
področja, vključno z dokončanjem postopkov izvedbe prostorskih aktov in izvedbo potrebne komunalne 
infrastrukture za oskrbo občanov s pitno vodo, izdajanje odločb, potrdil in soglasij v predpisanih rokih, opravljanje 
nalog pri urejanju pokopališč in ureditvi središč naselij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 207.585 € 

Opis glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 1.300 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za vodenje in vzdrževanje evidence, prenos podatkov ter 
vzpostavitev baze podatkov za nove zavezance za plačilo NUSZ. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Posodabljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih baz podatkov, ki so na voljo za obračun NUSZ. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izdelava novelacije 
evidenc za odmero NUSZ 

Število 2014 0 2014   

   2015 1 0 

   2016 1 1 

 
   

2017 
2018 

  

0416070 - Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanju evidenc za odmero NUSZ. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 206.285 € 

Opis podprograma 

Znotraj podprograma se vzpostavljajo osnove prostorskega načrtovanja  oziroma izhodišča za izvajanje predvidenih 
posegov v prostor z ozirom na omejitve v prostoru. Zagotavljajo se pogoji za kontinuiran proces prilagajanja 
prostorskih planskih in izvedbenih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih 
strokovnih študij in projektov. Zagotavljajo se posodobitve prostorskega informacijskega sistema. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Najpomembnejši cilj podprograma je na podlagi dolgoročnih ciljev in kratkoročnih rešitev sprejem prostorskega 
akta - strateškega in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje, vključno s  postopkom 
CPVO ter izhodišči za obračun komunalnega prispevka (Program opremljanja stavbnih zemljišč) ter z upoštevanjem 
vseh omejitev v prostoru. Na osnovi strokovnih podlag se preverijo in zagotovijo pogoji za pridobitev ustrezne 
dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ureditev na ožjem in širšem območju občine Dobrepolje. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO IZH. VREDNOST LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izdelava 
prostorskih aktov, 
programov 
opremljanja 

Število 2014 2 2014   

   2015 2  

   2016 2  

    2017 2  

Izdaja potrdil iz 
uradnih evidenc 
na področju 
urejanja prostora 

Število 2014 276 2014   

   2015 270  

    2016 270  

    2017 270  

Izdaja lokacijskih 
informacij 

Število 2014 
32 

2014   

    2015 30  

    2016 30  

    2017 30  

 

0416002 - Planska in urbanistična dokumentacija 
Vrednost: 44.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen stroškov sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje. 

0416068 - Protipoplavni ukrepi 
Vrednost: 107.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen priprave podrobnejših 
prostorskih aktov (OPPN), potrebnih strokovnih podlag ter ostale dokumentacije na področju 
načrtovanja in izvedbe protipoplavnih ukrepov. Protipoplavni ukrepi se razdeli Novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije ter v vrednosti 60.000,00 EUR na Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v vrednosti 47.085,00 EUR. 

0416069 - OPPN Hočevje  
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za potrebe izdelave OPPN za celotno 
območje HO10 in HO11 na podlagi izdelane strokovne študije prometne infrastrukture navedenega 
območja. V vrednosti 22.252,80 EUR imamo sklenjeno pogodbo za izdelavo študije prometne 
infrastrukture za območja OPPN stanovanjskega in počitniškega območja Gregorovce - Pekel/ HO10 in 
HO11. Strokovna podlaga bo osnova za izdelavo OPPN, na osnovi katerega bo omogočeno pridobivanje 
upravnih dovoljenj in izvajanje gradnje na navedenem območju. 

0416072 - OPPN stanovanjska cona Predstruge  
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mlade družine imajo veliko težav pri urejanju stanovanjske problematike. Te težave so predvsem finančne, saj so 
nepremičnine v Sloveniji predrage glede na povprečno plačo. 

 

Ena od poti do ureditve problematike mladih družin je »PRVI DOM«® 
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Gre za naselje s sledečimi lastnostmi: 

 

 strnjeno naselje več stanovanjskih enot (manjših hiš ali mobilnih hiš)  

 količina enot – zaradi rentabilnosti vsaj 50 kom, za več kot 100 prebivalcev 

 rastoče naselje glede na povpraševanje 

 rast naselja brez gradbenih del, ki bi motila stanovalce 

 lastništvo enot: pretežno lastniške enote, možno tudi enote kot naložbe – v najemnem odnosu s stanovalci 

 velikost enot: Pri manjših hišah od 20m2 do 60 m2, pri mobilnih hišah od 16,5m2 do 37,5 m2. Možnost 
dodatne terase, vrtne ute, shrambe…  

 opcija: »rastoča hiša« (v razvoju) 

 raven opremljenosti: različna 

 cena enote (»na ključ« brez zemljišča): od 15.000 € do 40.000 € (brez terase, vrtne ute, shrambe…..)  

 velikost zemljišča: od 100m2 do 250 m2 (možnost lastnega vrta) 

 ciljni kupci: mlade družine: 
- ki želijo živeti v skupnosti s sebi enakimi 
- ki želijo biti lastniki enote 
- ki želijo živeti v hiši z vsemi pritiklinami (vrtiček, pasja uta, vrtna uta…..) 

 posebnosti: naselje naj bi vsebovalo osrednjo enoto, kjer se organizira otroški vrtec z igriščem. Otroški vrtec 
bi bil zaseben in se organizira na pobudo staršev. 

 Število enot raste z povpraševanjem. 

 

V proračunu so sredstva namenjena za sofinanciranje prilagoditev OPPN oziroma za spremembo zazidalnega 
načrta v Predstrugah, ki naj bi dopuščala izgradnjo takšnega naselja. Odbor za gospodarstvo je dal zeleno luč za 
sofinanciranje tega projekta. 

0416073 - OPPN kamnolom Predstruge  
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogoj za začetek postopka priprave OPPN za območje kamnoloma je dosežen dogovor Občine 
Dobrepolje z vsemi lastniki znotraj območja OPPN ter dokončno stanje terena območja OPPN  (leta 
2021 bo končano koriščenje kamnoloma v skladu s podeljeno koncesijo). Osnova grafičnega dela OPPN 
je geodetski načrt načrtovane prostorske ureditve.  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 1.061.505 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program obsega ukrepe na področju okolja - doseganje dobrega stanja v okolju in naravi, s tem 
zagotavljanje čiste pitne vode, z obnovo vodovodnih omrežij in naprav pa zmanjšanje vodnih izgub. Program 
vključuje tudi druge gospodarske javne službe kot urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.003.775 € 
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Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za obnove, izgradnje in razširitve komunalnih infrastrukturnih 
objektov-vodovodov oziroma  izvajanje lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo 
in posledično preskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki zadovoljuje standarde pitne vode. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo (v skladu s določbami pravilnika o oskrbi s pitno vodo), 
zmanjšanje vodnih izgub, obnova vodovodnih cevovodov in posodabljanje opreme. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izvedba investicijske 
operacije sofinancirane iz EU 
in državnega proračuna 

Število 2014 1 2015 1 1 

   2016 1 1 

   2017 1  

    2018 1  

Novogradnje vodovodnih 
omrežij 
 

m 2014 0 2015 7.000 320 

   2016 7.000 6.336 

    2017 7.000  

    2018   

Izdelava dokumentacije Število 2014 1 2015 2 1 

    2016 1 1 

    2017 1  

    2018 1  

Obnove vodovodnih omrežij m 2014 665 2015 650 870 

    2016 900 1.160 

    2017 900  

    2018 1.000  

Obnove objektov in naprav 
za oskrbo s pitno vodo 
(vodohran) 

Število 2014 0 2015 1 1 

   2016 1 0 

   2017 1 0 

    2018 1  

Novogradnje in obnove 
hidrantov 

Število 2014 3 
2015 

3 3 

    2016 3 3 

    2017 3  

    2018 3  

 

0416004 - Rekonstrukcije vodovoda 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010  je bilo potrebno zaradi uskladitve SRS z evropskimi standardi, prenesti vse naprave, opremo in 
vodovodno omrežje iz osnovnih sredstev JKP Grosuplje d.o.o. v osnovna sredstva občin. Prejšnje pogodbe o 
prenosu sredstev v upravljanje med javnimi podjetji in občinami so zamenjale pogodbe o najemu gospodarske 
javne infrastrukture. Sredstva iz amortizacije morajo v svojih bilancah prikazati občine in jih namensko uporabljati 
za obnove in vzdrževanja vodovodov. Prav zaradi tega je (in bo v bodoče)  višina sredstev, ki so namenjena 
rekonstrukciji vodovodov iz amortizacije cca 90.000 €/leto. Ker v letu 2017 vsa namenska sredstva niso bila 
porabljena, se del teh sredstev (v višini 30.000 €) prenese v leto 2018. V letu 2018 se bodo obnovili vodovodi 
vezani na projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, t.j. sekundarni vodovodi v naseljih Potiskavec, Lipa, Kolenča vas 
ter dokončala obnova vodovoda na Rašici.  

0416039 - Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine 
Vrednost: 797.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje vodovodnega omrežja v okviru operacije Suhokranjski vodovod  za 
katerega  so občine Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk  z MOP 
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sklenile pogodbo o sofinanciranju operacije iz kohezijskih sredstev v letu 2016 in tudi začele z deli. Občine so že v  
letu2014 začele z izvedbo projekta do višine lastnih zagotovljenih sredstev - Občina Dobrepolje je obnovila 
vodohran Videm. Deleži sofinanciranja so prikazani v IP Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, SL Consult, d.o.o., 
Ljubljana, september 2015, ki je bil že obravnavan na OS. V letu 2018 se bo obnovilo vodovodno omrežje skozi 
naselje Kompolje. 

0416041 - Gradnja komunalne infrastrukture - vodovod ZN Predstruge 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji vodovodnega omrežja na območju ZN Predstruge. 

0416044 - Montaža in vzdrževanje hidrantov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi in dopolnitvi  obstoječega hidrantnega omrežja. 

0416067 - Vodovod Vodice 
Vrednost: 77.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

  

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za zagotavljanje zdrave pitne vode v vasi Vodice se 
že izvaja. V vasi Vodice želimo zgraditi vodovodno omrežje za zagotavljanje zdrave pitne vode in sicer iz skupnega 
rezervoarja kapacitete 30 m

3
 (požarne vode ne bo zagotovljena-uporaba obstoječih vodnjakov, ureditev bajerja 

Vodice, gasilska društva imajo cisterne za vodo). Rezervoar je predviden, da bo postavljen na občinski parceli, ki je 
bila pred več kot 12 leti odkupljena za ta namen. Ob rezervoarju bo tudi ustrezna črpalna postaja, ki bo zagotavljala 
konstantni tlak uporabnikom. Dolžina primarnega vodovoda je cca 600 m. Ocenjena vrednost izgradnje vodovoda 
znaša 150.000 €. Investicijo bomo izvajali v dveh letih, zato planiramo za leto 2018 polovico te investicije. Ob 
izgradnji vodovoda bo potrebno izvesti tudi rekonstrukcijo ceste in odkupiti vsa zemljišča, po katerih potekajo 
lokalne oziroma javne poti.  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 40.830 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje in stroške energije, vode in 
komunalnih storitev pokopališč in mrliških vežic na Vidmu in v Strugah ter za urejanje vojaških pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti, zakonsko predpisane 24 urne dežurne 
službe ter dejavnosti urejanja pokopališč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Urejanje poslovilnih 
objektov in pokopališč 

Število 2014 4 2015 4 4 

   2016 4 4 

   2017 4  

    2018 4  

Obnova podpornega 
zidu pokopališča 
 

Število 2014 1 2015 1 0 

   2016 1 0 

    2017 1  

    2018 1  
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0416008 - Stroški pokopališča Videm 
Vrednost: 11.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  izvajanje del v okviru kompenzacije letne najemnine do župnijskega urada Videm in 
župnijskega urada Struge, to je za urejanje skupnih spomenikov, poti, nasadov in podobno. Preostali del sredstev 
se nameni za urejanje pokopališča, tekoče stroške in za vzdrževanje, določena nujna dela in druge v planu 
določene naloge. V stroških je tudi vodenje evidence pokopa na pokopališču, izdaja pogodb in evidentiranje 
sprememb, izdaja računov in izterjava ter arhiviranje. 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje in stroške energije, vode in komunalnih 
storitev pokopališč in mrliških vežic na Vidmu in v Strugah ter za urejanje vojaških pokopališč.    

0416009 - Stroški mrliške vežice Videm 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški se vežejo na tekoče stroške, vzdrževanje in določena minimalna obnovitvena dela v tekočem letu. 
Predvideva se sanacija fasade na mrliški vežici Videm. 

0416010 - Stroški pokopališča Struge 
Vrednost: 15.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov, stroškov vzdrževanja pokopališča in obnovi dela zidu pokopališča. 

0416011 - Stroški mrliške vežice Struge 
Vrednost: 2.730 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški se vežejo na tekoče stroške, vzdrževanje in določena minimalna obnovitvena dela v tekočem letu. 

0416012 - Vojaška pokopališča 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov, vzdrževanje in minimalna obnovitvena dela v tekočem letu. 

0416071 - Pogrebna dejavnost - 24 urno dežurstvo 
Vrednost: 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s 5. členom ZPPDej je 24 urna dežurna služba obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in jo morajo zagotavljati občine. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 2.900 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za ureditve središč vasi in urejanje javnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Estetska in funkcionalna ureditev naselij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 
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Ureditve in okrasitve 
naselij 

Število 2014 1 2015 2 2 

   2016 2 2 

   2017 2 2 

    2018 2  

 

0416058 - Božično novoletna okrasitev 
Vrednost: 2.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za božično novoletno okrasitev Vidma, centra Strug in Predstrug. Elemente (zvezde) na el. 
drogovih javne razsvetljave na Vidmu, v Predstrugah in v Strugah je občina kupila in nastanejo samo stroški 
montaže in demontaže. Sredstva se naj tej postavki vsako leto zmanjšujejo, ker okrasitev  vsako leto optimiramo 
oziroma racionaliziramo. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 14.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za vzdrževanje hortikulturnih ureditev središč naselij in 
sredstva za urejanje javnih površin. Po dokončani ureditvi središč naselij (Videm, Cesta, Kompolje, Pri Cerkvi 
Struge) je potrebno hortikulturne ureditve vzdrževati, saj le tako lahko zagotavljamo njihovo estetsko in dr. 
funkcionalnost. Za ureditve se porabijo namenska sredstva prejeta iz iger na srečo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Estetska in funkcionalna ureditev vaških jeder ter povečanje prometne varnosti križišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Vzdrževanje zelenic, 
hortikulturno urejenih 
središč naselij, 
avtobusnega postajališča 

Število 2014 5 2015 5 5 

   2016 5 5 

   2017 5  

    2018 5  

Projektna dokumentacija 
za ureditev središč naselij 

Število 2014 0 2015 1 1 

   2016 1 0 

    2017 1  

    2018 1  

 

0416060 - Urejanje javnih površin 
Vrednost: 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju hortikulture v središčih naselij in to na Vidmu (v središču, ob avtobusnem 
postajališču, v okolici Jakličevega doma in v okolici zdravstvenega doma), v središču naselij Kompolje, Cesta in Pri 
Cerkvi Struge. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 2.820 € 

Opis glavnega programa 

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

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj 
ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
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Pravno podlago predstavlja  Stanovanjski zakon v prečiščenem besedilu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 
47/06 ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10 ZUPJS, 56/11 odl. US, 87/11 in 40/12 ZUJF) s spremljajočimi akti. 

Dolgoročni cilji: ohranjanje obstoječe stanovanjskega fonda z zagotavljanjem sredstev za izvajanje vzdrževalnih del. 

Stanovanja ima občina v lasti v Ponikvah, na Vidmu in dva v Strugah. Stanovanji v Strugah sta po planu za leto 2016 
namenjeni  prodaji nepremičnega premoženja. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 1.000 € 

Opis podprograma 

Na tej postavki planiramo tekoče stroške za stanovanja in njihovo vzdrževanje.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V dolgoročnih ciljih ne predvidevamo povečanje stanovanjskega fonda niti oddaje profitnih stanovanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Kazalec, na podlagi 
katerega bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega 
vzdrževanja. S samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav 
tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega 
standarda. najemnikov. 
 

0416016 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za investicijsko vzdrževanja nepremičnin Občine 
Dobrepolje. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 1.820 € 

Opis podprograma 

Podprogram na tem področju opredeljuje redno vzdrževanje in nujne ukrepe obnove v stanovanjih v lasti občine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj v smislu gradnje novih stanovanj ni sprejet. Stanovanji se bosta prodali v Strugah po javnem razpisu. 
in izvršenem vrednotenju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. 

  

0416017 - Energija, voda, komunalne storitve - stanovanja 
Vrednost: 320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške komunalnih storitev nepremičnin Občine 
Dobrepolje. 

0416018 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 1.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške upravnika določenih  nepremičnin 
Občine Dobrepolje. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 68.780 € 

Opis glavnega programa 

Proračunska sredstva so namenjena za urejanje zemljišč v lasti občine to so stroški geodetskih storitev, cenitev, 
stroški projektne dokumentacije za ureditev lastništva lokalnih cest in javnih poti ter nakupi zemljišč za potrebe 
občine oz. zaradi ureditev lastništva javnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
16069002 Nakup zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 25.400 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za nakupe zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo 
investicij (prometna infrastruktura in dr.) in za zemljiškoknjižno ureditev kategoriziranih cest. Po oceni je v občini 
cca 20% kategoriziranih cest, ki ne potekajo po javnem dobrem, pač pa po zemljiščih v lasti fizičnih oseb. Zaradi 
določila 3. člena zakona o cestah, ki predpisuje, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa, mora 
občina urediti lastništvo zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pridobitev zemljišč potrebnih za investicije v lasti občine in zemljiškoknjižna ureditev lastništva zemljišč 
kategoriziranih občinskih cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 
skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 
 

0416020 - Drugi stroški (soglasja, cenitve, geod.stor., proj. Dok. Idr.)-LC, JP, 
urejanje naselij 

Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zemljiško-knjižni ureditvi kategoriziranih občinskih cest. 

0416026 - Najem parkirišča za avtobuse v Ponikvah 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena najemnini zemljišča za parkiranje avtobusov. 

0416028 - Projektna dokumentacija komunalne ureditve ZN Predstruge 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije v primeru novih novogradenj 
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0416035 - Drugi stroški (soglasje, cenitve, geod. stor., proj.dok., odškod. in dru.) 
- ZN Predstruge 

Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ceste, ki ne potekajo po javnem dobrem, pač pa po zemljiščih v lasti fizičnih oseb, je potrebno zemljiško-knjižno 
urediti. Zaradi določila 3. člena Zakona o cestah, ki predpisuje, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega 
prometa, mora občina urediti lastništvo zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 43.380 € 

Opis podprograma 

Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in predvsem nakupe kmetijskih,  gozdnih zemljišč ter stavbnih 
zemljišč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pridobitev zemljišč potrebnih za investicije v lasti občine in zemljiškoknjižna ureditev zemljišč kategoriziranih 
občinskih cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odkup zemljišč oz. druga pravna ureditev lastništva zemljišč potrebnih za investicije in zemljišča po katerih 
potekajo občinske ceste in so v lasti fizičnih oseb v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičninam 
premoženjem Občine Dobrepolje. 
 

0416033 - Nakup zemljišča 
Vrednost: 28.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka predstavlja sredstva za nakup zemljišč, ki so predlagana v letnem načrtu pridobivanja. 

0416053 - Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v občini Dobrepolje 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini cca 20% kategoriziranih cest, ki ne potekajo po javnem dobru oz. po zemljiščih v lasti občine, pač pa po 
zemljiščih v lasti fizičnih oseb. Zaradi določila 3. člena zakona o cestah, ki predpisuje, da so javne ceste javno dobro 
in so izven pravnega prometa, mora občina urediti lastništvo navedenih zemljišč. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 35.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev 
zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in 
poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se 
zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. 

Občina v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje primarnega zdravstvenega 
varstva na svojem območju.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

ZZDej Zakon o zdravstveni dejavnosti 

 Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce občine ne glede na ekonomsko-socialni 
položaj in s tem izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja občanov. 

Zagotavljanje kakovostnih prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za 

zaposlene kot za uporabnike. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 5.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva 
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Sredstva so namenjena za predvsem za vzdrževanje ZP na 
Vidmu in v Strugah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Vzdrževanje objektov ZD Število 2014 2 2014   

   2015 2 2 

   2016 2  

   2017 2  

    2018 2  

 

0417001 - Vzdrževanje ZP Videm in ZP Struge 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževala dela: za zamenjavo pip, pisuarja v WC, za ventile na radiatorjih, za 
ureditev kotlovnice, službenega in glavnega vhoda v ZD Videm. 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Vrednost: 3.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za merjenje gostote krvi na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izobraževanje občanov s področja preventive v zdravstvu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izvedba merjenja gostote 
krvi 

Število 2016 1 2016 1  

   2017 1  

   2018 1  

 

0417006 - Merjenje gostote krvi 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za stroške delovanja antikoagulacijske ambulante na Vidmu za dvanajst mesecev. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 27.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 19.000 € 

Opis podprograma 

Zagotoviti je potrebno sredstva za zavarovanje iz 21. t. 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso 
zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: pravica do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Prispevek za obvezno 
zdr. zavarovanje 

Število 2014 577 2014   

  630 2015 630 630 

  640 2016 480 480 

    2017   

 

0417002 - Prisp. za zdr.stor. za zavar.iz 21.t.15. člena Zakona o zdr.var. 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za prispevek zdravstvenega zavarovanja občanov na podlagi 15. čl. Zakona o zdr. var. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se sredstva za opravljanje mrliško ogledne službe. Zagotavljajo se sredstva za opravljanje mrliško 
ogledne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje mrliško-ogledne službe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Opravljeni mrliški 
ogledi 

Število 2014 30 2014   

  28 2015 28 26 

  28 2016 28  

    2017   

 

0417003 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za stroške pregleda zdravnika, prevoze trupel in stroške obdukcije. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 2.447.394 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZSLKD Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

ZJF Zakon o javnih financah 

ZVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
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ZSpo Zakon o športu 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

 Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje 

 Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v 
Občini Dobrepolje 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine ter tako omogoča 
stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Programi v kulturi 
1804 Podpora posebnim skupinam 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 12.200 € 

Opis glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
18029002 Premična kulturna dediščina 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 7.500 € 

Opis podprograma 

Predvideno je so-financiranje vzdrževanja in ohranjanja pomembnejše nepremične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilje je obnova pomembnejših enot nepremične kulturne dediščine, ki se vključujejo v živo podobo 
naselij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Vzdrževanje kulturnih 
spomenikov 

Število 2014 2 2014   

   2015 2 2 

   2016 2  

    2017 2  

 

0418002 - Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen vzdrževanja kulturnih spomenikov iz 
evidence ZVKDS. 
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0418074 - Ureditev območja Lipovega gaja v Zdenski vasi 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen vzdrževanja Lipovega gaja (nezahtevna 
dela odstranitev bršljana, posek dreves, ponovna zasaditev mlajših dreves, ipd.) v skladu s podanim strokovnim 
mnenjem arborista/ISA certifikat. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 4.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega skrb za dediščino naših krajev tistega dela kulturne dediščine, ki je izpostavljen minljivosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznega dokumentiranja predmetov premične dediščine, primernega hranjenja ter prezentacije 
oziroma predstavitve vsebine in predmetov javnosti. 

 

0418003 - Postavitev zbirk, nabava in obnova razstavnih eksponatov 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za namen vzdrževanja premičnih enot kulturne 

dediščine in vsebinam razstavnih prostorov Jakličevega doma. Odprte imamo še pogodbene obveznosti z 
Rokodelskim centrom Ribnica v vrednosti 1.500,00 EUR za izobraževanje vodičev za vodenje po razstavi 
in predstavitev razstav z delavnicami osnovnošolskim in vrtčevskim otrokom. Cca 1.000,00 EUR je 
rezervirano za pokritje stroškov odprtja prostorov zbirk javnosti ter vodenju po razstavi 1x tedensko v 
obdobju nekaj mesecev (npr. petek – 3xpop/ 1xdop). 

0418048 - Restavriranje krstnih, poročnih, oz. matičnih knjig 
Vrednost: 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena še restavriranju zadnje knjige. Prva krstna knjiga v Župniji Dobrepolje (gutenfeld) je iz leta 
1631 in vseh krstnih knjig do leta 1905 je 15, od teh je bilo zelo poškodovanih 5. Poročnih knjig je 7 od leta 1671 do 
1896, v zelo slabem stanju so bile 3 knjige. Mrliških knjig je 9 od leta 1671 do leta 1896, od katerih so bile 4 zelo 
uničene. Restavriranje je potrebno, če želimo ohraniti to pomembno kulturno dediščino in izvor korenin naših 
prednikov. 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 163.547 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, 
akvarije, arboretume ipd. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 64.057 € 

Opis podprograma 

Poslanstvo knjižnične dejavnosti je pridobivanje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva, razvoj 
bralne in informacijske pismenosti ter omogočanje vseživljenjskega učenja občanov, na izobraževalnem, 
kulturnem, informacijskem, socialnem in prostočasnem področju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti in zagotavljanje sredstev za ljubiteljsko kulturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično-informacijskega 
servisa in razvijanje ljubiteljske kulture in drugih programov v kulturi. 
 

0418005 - Plače - knjižnica 
Vrednost: 37.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški dela se financirajo na podlagi sistemizacije in razdelilnikom plač po ključu za delitev stroškov dela v skladu s 
Sklepom o financiranju Knjižnice Grosuplje 612-1/97 z dne 16.11.1999 in na osnovi ukrepov na področju plač po 
veljavni zakonodaji. 

0418007 - Prispevki - knjižnica 
Vrednost: 5.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prispevke in premije se financirajo na podlagi veljavne zakonodaje. 

0418008 - Materialni stroški - knjižnica 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov za vzdrževanje prostorov in opreme, in 
sicer zavarovalne premije, računalniške linije, varovanje prostorov, poštne storitve. Za izvajanje programa 
dejavnosti, kot so nakup materiala za potrebe izposoje in pisarniški material, material za opremo in zaščito 
knjižničnega gradiva, tiskarske storitve, stroške izobraževanja, izdatke za blago in storitve za izvedbo 
bibliopedagoških dejavnosti za otroke in mladino, za izvedbo razstav, literarnih večerov, predavanj, delavnic, 
vzdrževanje računalniškega sistema. 

0418009 - Nabava knjig - knjižnica 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe (Ur. L. RS, št. 73/03) in Standarda, ki ga je sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki določa 
minimalni letni prirast določa minimalni letni prirast 250 enot in najmanj 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 
prebivalcev, na osnovi povprečne cene gradiva (24,00 EUR), ter drugih obveznih parametrov, kar omogoča 
sodelovanje na projektnem razpisu  Ministrstva za kulturo. 

0418065 - Financiranje zbornika treh občin in domoznanske zbirke 
Vrednost: 1.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za financiranje zbornika in Domoznanske zbirke, se določijo po kriteriju števila prebivalcev. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 19.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje delovanja društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za 
njihove programe, ki so lokalnega pomena. 
 

0418010 - JSKD - stroški dela 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

JSKD skrbi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet, strokovnih standardov in širjenje dostopnosti 
kulturnih projektov. Zagotovljena sredstva so namenjena za dejavnosti na področju glasbe, folklore, plesa, 
literature, likovne in fotografske dejavnosti, filmske dejavnosti, materialni stroški multimedijsko ter lokalno 
dejavnost. V okviru navedenih dejavnosti, se financirajo stroški prevozov, priznanja, vabila, plakati, oblikovanje, 
vodenje prireditev, ozvočenje,  tehnična podpora, snemanje prireditev, medijsko oglaševanje, uporaba prostorov, 
likovni material, fotografske storitve. 

0418013 - Sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti - razpis 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva, so na podlagi javnega razpisa, namenjena sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske 
kulture v Občini Dobrepolje. 

0418069 - Poletni večeri 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

oračunska postavka Poletni večeri se ukinejo, saj v dveh letih ni bilo zanimanja za organizacijo in izvedbo te – teh. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 25.500 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za financiranje izdaje občinskega glasila, spletne strani občin in lokalnih radijev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za pisno in medijsko obveščanje občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pogojev za obveščanje občanov. 
 

0418015 - Stroški izdaje občinskega glasila 
Vrednost: 17.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krijejo stroški v zvezi z izdajanjem občinskega glasila "Naš kraj"(tisk, lektoriranje, ipd).Glasilo je 
namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Dobrepolje ter interesih občanov. Namen glasila je objavljanje 
informacij o delovanju občinske uprave, občinskih organov in pomembnejših dogodkih iz področja življenja ter dela 
v občini.  Glasilo izhaja enkrat mesečno in ga na podlagi določi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 
(Ur. l. RS št. 103/02), brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. 

0418016 - Avtorski honorar za "Naš kraj" 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva, so namenjena za plačilo avtorskega honorarja na osnovi pogodbe med Občino Dobrepolje in 
urednico informativnega glasila Naš Kraj. 

0418018 - Vzdrževanje spletne strani Občine Dobrepolje 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2018 predvidena za stroške rednega vzdrževanje spletne strani 
Občine Dobrepolje. 

0418056 - Sofinanciranje radijskih oddaj 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju radia Zeleni val, predvsem za oglaševanje prireditev naših številnih društev, 
poročanju o delu in življenju v naši občini. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 54.990 € 

Opis podprograma 
Zagotavljanje sredstev za financiranje oz. sofinanciranje investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja 
kulturnega doma. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za uporabo večnamenske stavbe Jakličevega doma. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delovanje v Jakličevem domu. 
 

0418019 - Amortizacija opreme - knjižnica 
Vrednost: 290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena na podlagi obračuna amortizacije po nahajališčih. 

0418020 - Komunalni stroški Jakličevega doma 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek predstavljajo vsi tekoči in vzdrževalni ter nujni stroški obratovanja in hišniška dela ter opravila. 

0418021 - Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma 
Vrednost: 13.100 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Te predstavljajo le tekoči stroški vode, elektrike, požarne razsvetljave, dvigala in podobno. 

0418022 - Jakličev dom 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške rednih vzdrževalnih opravil ali posegov v Jakličevem domu so v okviru te postavke. 

0418070 - Investicijsko vzdrževanje knjižnice 
Vrednost: 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup zunanjega trezorja, ki bo služil uporabnikom knjižnice, da bodo lahko vračali 
gradivo tudi v času, ko je knjižnica zaprta, prenosni računalnik, fotokopirni stroj. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 600 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim,  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 600 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in njihovih članov. Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: Zakon o vojnih veteranih (uradni list RS, št. 
59/06-ZVV-UPB2). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje spomina vojne za Slovenijo in vrednot slovenske osamosvojitve. 

 

0418063 - Veterani vojne za Slovenijo in VSO 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za Veterane vojne za Slovenije in Vrednote slovenske osamosvojitve. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 2.271.047 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 
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18059001 - Programi športa 

Vrednost: 2.271.047 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa športnih društev, zveze športnih društev in vzdrževanje objektov za delovanje športa. 
Programi športa, po vrsti od proračunske postavke 0418026 do 0418047, se nanašajo na delovanje športne vzgoje 
predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, športne rekreacije, športa invalidov, športne dejavnosti 
študentov, tekmovanja odraslih, delovanja športne zveze in športnih društev, vzdrževanja športnih objektov in 
promocijskih športnih prireditev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije razvoja športa v občini 
skušamo doseči je vključevanje čim večjega števila občanov v športne aktivnosti predvsem otrok. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje letnega programa športa in zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje športnih objektov. 

 

0418040 - Vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški se nanašajo na plačilo vode, elektrike in drugih komunalnih storitev športnih objektov. Del sredstev v višini 
3.200 je namenjeno razpisu. 

0418071 - Športna dvorana 
Vrednost: 2.225.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena postopku izpeljave javnega naročilo za izgradnjo večnamenske športne dvorane. 
Predvidena je izgradnja lesene športne dvorane, ker v tem primeru  lahko kandidiramo za nepovratna sredstva Eko 
sklada (cca 400 €/m

2
), ter nameravano kandidirati tudi za nepovratna sredstva Fundacije za šport. Za ostalo 

investicijo se bomo poslužili najema ugodnega kredita tako kot za vrtec. 

0418075 - Sofinanciranje letnega programa športa v občini-javni razpis 
Vrednost: 38.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunske postavke iz preteklih let so se združile v eno in sicer 0418075- Sofinanciranje letnega programa športa 
v občini-javni razpis, zaradi enostavnejše dodelitve sredstev pri Javnem razpisu za sofinanciranje športa. Z novim 
Odlokom o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje bodo merila, pogoji in kriteriji za 
vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrepolje bolj natančno opredeljeni. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 2.293.436 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za delovanje javne službe na področju varstva in vzgoje 
predšolskih otrok, osnovne in glasbene šole ter nekaterih nadstandardnih programov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZOFVI Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

ZVrt Zakon o vrtcih 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
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 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje VVE Ringaraja 

 Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje 

ZGla Zakon o glasbenih šolah 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje 

 Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami 

 Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje 
programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami in glasbenega šolstva. 

 

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 

Vrednost: 512.450 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 512.450 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok).  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izvajanje letnega 
delovnega načrta 
vrtca Ringaraja 

Število 2014 1 2014   

  1 2015 1 1 

  1 2016 1 1 

   1 2017 1  

    2018 1  
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0419002 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 
Vrednost: 510.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu 
in v privatnih vrtcih, v katerih imajo občani občine Dobrepolje vključene svoje otroke. V skladu z Zakonom o vrtcih 
in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov 
oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna 
zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število 
otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za 
dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca) in sredstva za nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti. 

0419003 - Financiranje drugih programov v vrtcih-Plače 
Vrednost: 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financira se pomoč otrokom na podlagi odločb, kjer se financira specialnega pedagoga. 

0419005 - Financiranje drugih programov v vrtcih-Prispevki 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financira se pomoč otrokom na podlagi odločb, kjer se financira specialnega pedagoga. 

0419006 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva investicijskega vzdrževanja se namenjajo na podlagi uskladitve finančnega plana z ravnateljem g. Ivanom 
Grandovcem za nakup pralno sušilnega stroja. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 1.657.986 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega 
šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 1.642.986 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje splošne izobrazbe in materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje pismenosti in razgledanosti, sposobnost za razumevanje, sporočanje, vzgajanje in izobraževanje za 
trajnostni razvoj in osebnostni razvoj ter zagotovitev ustreznih prostorov (igrišč) za vrtec in za športno vzgojo 
otrok. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izvajanje letnega 
načrta  JVIZ OŠ 
Dobrepolje 

Število 2014 1 2014   

  1 2015 1 1 

  1 2016 1 1 

   1 2017 1  

    2018 1  

 

0419008 - Nagrade učencem 
Vrednost: 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nagrade učencem 9.r. za raznašanje obč. glasila NK in nagrade odličnjakom ob zaključku 
šolanja na OŠ. 

0419009 - Varstvo vozačev - plače 
Vrednost: 8.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo varstva vozačev na OŠ Videm- za plače. 

0419011 - Varstvo vozačev - prispevki delodajalca 
Vrednost: 1.285 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo varstva vozačev na OŠ Videm- za prispevke. 

0419012 - Sredstva za stroške prostora - računi občina 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške elektrike, komunalne storitve, teh. varovanje, čiščenje greznic, dimnikarskih 
storitev, zavar. objektov, goriva, revizije. 

0419013 - Sredstva za knjige in revije v JVIZ 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za zagotavljanje knjig za bralno značko. 

0419014 - Dodatne dejavnosti - JVIZ 
Vrednost: 29.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje 20 samostojnih ur iz angleščine, naravoslovja in matematike za PŠ Struge 
in 2 uri angleščine v PŠ Kompolje v šol. l. 2017/18. 

0419015 - Tekoče vzdrževanje šol - JVIZ 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje opreme in objektov, med katerimi je največji strošek vzdrževanje 
računalniških programov. 
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0419017 - Investicijsko vzdrževanje šol - JVIZ 
Vrednost: 25.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva investicijskega vzdrževanja se namenjajo na podlagi uskladitve finančnega plana z ravnateljem g. Ivanom 
Grandovcem za  preureditev učilnice za matematiko za nabavo e- table, projektorje in računalnike v treh učilnicah, 
kjer je bil sedaj vrtec; na zakup pomivalnega stroja v kuhinji na Vidmu; za nove mize, stole in table za učilnico 1. r.; 
za ograditev prostora za odpadke in nadstrešek na Vidmu; za PŠ Kompolje- beljenje stopnišča s pralno barvo, za PŠ 
Struge pa nakup stolov in miz v učilnici slovenščine in angleščine. 

0419027 - Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje 
Vrednost: 1.446.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena dokončanju izvedbe novega vrtca ter poplačilo ostalih obveznosti (nadzor, PID 
varstvo pri delu, vračanje kredita). 

0419035 - Ureditev ceste na območju JVIZ 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo povezovalne ceste na severnem delu JVIZ OŠ Dobrepolje. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 15.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za glasbeno izobraževanje. Navedene so v dokumentih 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvijanje osnov glasbene vzgoje in izobraževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izvajanje letnega 
načrta Glasbene šole 

Število 2014 1 2014   

  1 2015 1 1 

  1 2016 1 1 

   1 2017 1  

   1 2018   

0419018 - Stroški materiala, blaga in storitev-glasbena šola 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za prehrano in prevoz, stroške izobraževanja, amortizacije, 
investicijska vlaganja ter pokrivanje stroškov plač. 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 123.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem 
OŠ, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 123.000 € 

Opis podprograma 

Zagotavlja se brezplačni prevoz učencev v OŠ. Za šolske poti pod 4 km, ki so ogrožene zaradi velikih zveri dobimo 
stroške prevozov povrnjene s strani Ministrstva za šolstvo in šport, na podlagi 81. čl. ZOFVI. Navedene so v 
dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje varnih šolskih poti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Število učencev, 
prevoznikov 

Število 2014 203 2014   

  200 2015 200 200 

  204 2016 204 204 

   205 2017 205  

   185 2018 185  

 

0419020 - Šolski prevoz 
Vrednost: 92.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
zagotavljati sredstva za prevoze osnovnošolskim učencem v skladu s 56. člena Zakona o osnovni šoli. To so učenci, 
ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, katerih pot v šolo ni varna za pešce oz. katerih pot je ogrožena od velikih zveri. 
V primeru, da gre za organiziranje prevoza izključno zaradi ogroženosti od velikih zveri, uveljavljamo pri Ministrstvu 
za šolstvo in Šport. Za prevoz otrok je bil sklenjen aneks št. 2. k pogodbi s podjetjem LPP d.o.o. Sredstva smo lahko 
zmanjšali za 3.000 € na podlagi ponovnega preračuna. 

 

0419021 - Šolski prevozi - prevoz otrok s posebnimi potrebami 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakonom o osnovni šoli in Zakona o otrocih s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
izobraževalnih programov za dodatno strokovno pomoč, prilagojene izobraževalne programe ali poseben program 
vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od 
šole. Sredstva so namenjena za prevoze učencev, ki obiskujejo posebne programe v OŠ Brinje in zavode s 
posebnimi potrebami v Ljubljani. 

0419032 - Letovanje otrok iz vrtca-doplačilo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se tridnevno letovanje štirih starejših skupin otrok na podeželju. 

0419033 - Dodatne dejavnosti-učenci (šola v naravi, ostalo,..) 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje šol v naravi: ŠN Čebelica 2.r., Cerkno 3.r,   plavalna šola - Debeli Rtič 5.r., 
zimska šola 6.r. - Kranjska gora, letna šola v naravi 8.r. -  Podgora, za individualizacijo pouka, prevoze na zdravniške 
-  sistematične preglede(3, 5 in 7.r.). Na podlagi usklajevalnega tel. pogovora med županom in ravnateljem smo 
sredstva zmanjšali za 2.715 €. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 233.940 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID 

 

 

Naziv 

 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 

ZSV Zakon o socialnem varstvu 

ZUPJS Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

ZHO Zakon o humanitarnih organizacijah 

ZRKS Zakon o Rdečem križu Slovenije 

ZPPDUP Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev 

 Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu 

 Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje 

 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobrepolje 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pravic iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe za  preprečevanje in odpravljanje socialnih 
stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja 
materinskih domov. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje denarne pomoči ob rojstvu otroka v skladu z občinskim pravilnikom in izdano odločbo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Število enkratne pomoči 
novorojencem 

Število 2014 35 2014   

  31 2015 31 31 

  35 2016 35 35 

   37 2017 37  

    2018 35  

 

0420001 - Enkratna pomoč ob rojstvu otroka 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči za vsakega novorojenca v skladu s 
Pravilnikom o enkratni denarni pomoči (Ur. l. RS, št. 53/07) v višini 250,00 EUR. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 225.940 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost: 1.440 € 

Opis podprograma 

Zagotavljajo se sredstva za delovanje Centra za socialno delo za dogovorjene naloge. Navedene so v dokumentih 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje socialno-varstvene in materialne pomoči posameznikom in družinam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Program podpore 
skrbnikom in rejnikom 

Število 2014 1 2014   

  1 2015 1 1 

  1 2016 1 1 

   1 2017 1  

    2018 1  

Preventivni programi Število 2014 1 2014   

   1 2015 1 1 

   1 2016 1 1 

   1 2017 1  
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   1 2018 1  

Število prejemnikov 
enkratne denarne pomoči 

Število 2014 27 2014   

   30 2015 30 30 

   30 2016 30 30 

   30 2017 30  

   29 2018 29  

  

0420002 - Sofinanciranje dejavnosti CSD Grosuplje 
Vrednost: 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za opravljanje del CSD za enkratne denarne pomoči občanov. 

0420003 - Skrbništvo in rejništvo 
Vrednost: 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za opravljanje del CSD za usposabljanje rejnikov in rejnic. 

0420004 - Preventivni programi 
Vrednost: 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za opravljanje del CSD za prostovoljno delo z otroki in mladostniki. 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 103.800 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje oskrbnin občanov. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega  
načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pomoči invalidnim osebam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Upravičenci do sredstev v 
posebnih socialnih zavodih 

Število 2014 9 2014   

  10 2015 10 10 

  10 2016 10 8 

   6 2017 6  

   6 2018 6  

Družinski pomočnik - izplačila Število 2014 3 2014   

   2 2015 2 3 

   3 2016 3 3 

   3 2017 4  

   4 2018 4  

 

0420005 - Posebni socialni zavodi 
Vrednost: 63.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V posebnih zavodih je trenutno oskrbovanih šest občanov - invalidnih oseb, starejših od 18 let, za katere je 
potrebno zagotoviti sredstva za plačilo ali doplačilo oskrbnin po zakonu. (Prizma Ponikve, SVZ Dutovlje, CUDV 
Draga, Zavod Hrastovec). 

0420006 - Izplačila družinskemu pomočniku 
Vrednost: 40.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za štiri družinske pomočnike. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 101.200 € 

Opis podprograma 

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana 
prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri 
opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pomoči starejšim, bolnim in invalidnim osebam. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNO
ST 

LETO 
Cilj. 
VREDNO
ST 

Dosež. 
VREDNOST 

Upravičenci so sredstev v 
domovih starejših občanov 

Število 2014 8 2014   

  7 2015 7 7 

  8 2016 8 8 

   8 2017 8  

   8 2018 8  

Upravičenci do pomoči 
družini na domu 

Število 
2014 17 2014   

   18 2015 18 18 

   20 2016 20 20 

   24 2017 24  

   30 2018 30  

Zaposleni v okviru 
programa javna dela 

Število 2014 1 2014   

  1 2015 1 1 

  1 2016 1 1 

   1 2017 1  

   1 2018 1  

  

0420007 - Splošni socialni zavodi 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V splošnih zavodih je trenutno oskrbovanih osem občanov (Zavod Sv. Terezije, DP Metlika, DU      Impoljca, DDO 
Kočevje in RIVE- DSO Ribnica). Višina subvencije za oskrbnino je določena na osnovi  odločb Centra za socialno 
delo. Sredstva se planirajo glede na trenutno stanje, ki pa se med letom lahko  bistveno spremenijo.  

0420008 - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 50.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih    primerih, 
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo (Koncesija je bila  podaljšana Zavodu Sv. 
Terezije, ki pomoč družini na domu izvaja že deset let). 

0420019 - Javna dela 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  se zvišala zaradi že podpisanih tripartitnih pogodb med Zavodom za zaposlovanje, Prizmo Ponikve, 
Zavodom Sv. Terezije in občino. Oba zavoda imata po dva javna delavca, torej zagotavlja občina za štiri regrese.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 13.000 € 

Opis podprograma 

Občina zagotavlja sredstva socialno ogroženim družinam na podlagi odloka o denarnih pomočeh in sredstva za 
pogrebne stroške. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja 
proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejen sistem dejavnosti, ki ima po zakonu poseben družbeni pomen. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Upravičenci do denarnih 
pomoči za socialno ogrožene 

Število 2014 25 2014   

  32 2015 32 31 

  31 2016 31 31 

   31 2017 30  

   30 2018 30  

Upravičenci do pogrebnih 
stroškov 

Število 
2014 1 2014   

   1 2015 1 0 

   1 2016 1 0 

   1 2017 1  

   1 2018   

Upravičenci do 
subvencionirane najemnine 
stanovanj 

Število 2014 3 2014   

  3 2015 3 3 

  2 2016 2 3 

   3 2017 3  

   3 2018 3  

  

0420010 - Denarne pomoči socialno ogroženim družinam 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za enkratno denarno pomoč socialno šibkim družinam. 

0420011 - Druge socialne storitve (pogrebni stroški) 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo svojcev ali le-ti zaradi lastnih 
socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. 
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0420012 - Subvencioniranje najemnine stanovanj 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS o pravici do  subvencije najemnine   
neprofitnega najemnega stanovanja in tržnega najemnega stanovanja se zagotavljajo sredstva za trenutno  treh 
subvencij najemnine stanovanj. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 6.500 € 

Opis podprograma 

Sofinanciramo zdravstvenega letovanja šolskih otrok in dobrodelne in invalidske organizacije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje finančne pomoči humanitarnim organizacijam; blažitev socialnih, materialnih in zdravstvenih težav 
prizadetih oseb. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

  KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Sofinanciranje programov 
na področju letovanja 
otrok 

Število 2014 23 2014   

  20 2015 11 11 

  20 2016 20 20 

   20 2017 20  

   20 2018   

Sofinanciranje dobrodelna 
društva in invalidske 
organizacije 

Število 
2014 2 2014   

   3 2015 3 3 

   3 2016 3 3 

   3 2017 3  

   3 2018 3  

 

0420013 - Sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za zdravstveno letovanje šoloobveznih otrok na Debelem rtiču, ki ga organizira RK 
Grosuplje. 

0420014 - Sofinanciranje dobrodelnih in invalidskih društev in organizacij 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančno se pomaga humanitarnim organizacijam, kot je Karitas, društvo invalidov Grosuplje, Društvo  Sožitje, ki  
občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi  starosti, bolezni, 
invalidnosti ali drugačne oblike prizadetosti. 

0420018 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se delovanje ene zaposlene delavke na območni izpostavi v Grosupljem in pa krajevne aktivnosti 
rdečega križa v Dobrepolju in Strugah. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 21.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZFO Zakon o financiranju občin 

ZJF Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje cenovno ugodnih virov financiranja projektov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 21.900 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna 
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 16.900 € 

Opis podprograma 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah in državnem 
proračunu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačilo anuitetnih obrokov posameznih dolgoročnih kreditov. 
 

0422001 - Odplačilo obresti po kreditni pogodbi št. 07-04371/17 
Vrednost: 16.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odplačevanje dveh polletnih obrokov obresti po kreditni pogodbi za gradnjo novega 
vrtca voden pod proračunsko postavko 0419027. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 5.000 € 
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Opis podprograma 

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja 
kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.). 
 

0422000 - Stroški povezani z zadolževanjem 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za najem novega kredita za gradnjo nove športne dvorane. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 18.111 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ID Naziv 

ZVNDN Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

ZGas Zakon o gasilstvu 

ZOPNN Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

ZJF Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v 
primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

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 

Vrednost: 10.300 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 4.200 € 
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Opis podprograma 

Občina mora v skladu z 49. členom ZJF oblikovati rezervo v višini največ 1,5% prejemkov tekočega leta za odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejen sistem zagotavljanja sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za čim hitrejšo obnovo poškodovanih objektov in infrastrukture. 
 
 

0423001 - Proračunska rezerva 
Vrednost: 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina lahko oblikuje proračunsko rezervo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Občina Dobrepolje bo v 
letu 2018 proračunsko rezervo oblikovala v višini 4.200 €. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 6.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen zmanjšanju posledic in tveganj, ki jih naredijo naravne nesreče, kot so spomladanska 
pozeba, žled, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sanacija prizadetih območij in finančna pomoč prizadetim v naravni nesreči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Upravičenci do sofinanciranja 
dobave vode 

Število 2014 2 2014   

   2015 2 2 

   2016 2  

    2017   

Upravičenci do enkratne 
pomoči v primeru nesreč 

Število 2014 1 2014   

    2015 1 1 

    2016 1  

    2017   

Sanirani infrastrukturni objekt  
zaradi poplav (ceste, bankine) 

m 2014 0 2014   

   2015 8.500 8.395 

   2016 400  

    2017   

 

0423002 - Sofinanc. dobave vode v višjeležeče kraje v času suše 
Vrednost: 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena prevozu pitne vode na območja brez vodovoda. 

0423003 - Enkratna pomoč - v primeru nesreč in podobno 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za enkratno pomoč v primeru naravne nesreče. 
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0423005 - Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poplave se pojavljajo periodično (praktično na nekaj let) in posledica teh  je poškodovana ali uničena prometna in 
dr. infrastruktura. Sredstva so namenjena odpravi omenjenih posledic. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 7.811 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 7.811 € 

Opis podprograma 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej 
načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za poplačilo tekočih obveznosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

KAZALNIK ME IZH.LETO 
IZH. 
VREDNOST 

LETO 
Cilj. 
VREDNOST 

Dosež. 
VREDNOST 

Izplačila iz rezervnih sredstev 
zaradi intervencij in dr. 

Število 2014  2014   

   2015   

   2016   

    2017   

 

0423004 - Tekoča proračunska rezerva 
Vrednost: 7.811 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej 
načrtovati. O porabi sredstev rezerv odloča župan s sklepom. Sredstva se s te postavke prerazporedijo na postavke 
za katere namene se tudi porabijo. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih sredstev. 

 

 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 108.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 108.500 € 

Opis glavnega programa 

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna in sredstva za plačilo stroškov. 
 

0422002 - Odplačilo glavnice po pogodbi št. C2130-16G300371 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagana sredstva so določena na podlagi anuitetnega načrta za odplačilo glavnice povratnih sredstev prejetih 
leta 2016. Prvi polletni obrok zapade v plačilo 15. marca, drugi polletni obrok 15. septembra tekočega leta v 
obdobju vračanja povrtanih sredstev. 

Kreditodajalec Namen zadolžitve Odplačilo obresti v letu 2018 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 

Projekt voden pod proračunsko postavko 0416039 Dva polletna obroka  

 

0422003 - Odplačilo glavnice po kreditni pogodbi št. 07-04371/17 
Vrednost: 97.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlagana sredstva so določena na podlagi anuitetnega načrta za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita, 
najetega pri poslovni banki. Prvi polletni obrok kredita zapade v plačilo 15. maja, drugi polletni obrok 15. novembra 
2018. 

Kreditodajalec Namen zadolžitve Odplačilo obresti v letu 2018 

SID Banka Projekt voden pod proračunsko postavko 0419027. Dva polletna obroka  
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

OB020-15-0001 - Finančne storitve - JKP 

Namen in cilj 

Naveden v opisu proračunske postavke. Sredstva so namenjena plačilu strokovnega nadzora, upravljanja, vodenja 
različnih evidenc in dr. Cilj: strokovno in v skladu s predpisi upravljanje komunalne infrastrukture v lasti občine. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB020-15-0002 - Vzdrževanje ostalih objektov 
0404002 

Namen in cilj 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršbe in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. V tem 
podprogramu so sredstva namenjena tudi tekočim stroškom vaških prostorov. 

Stanje projekta 

Trajna naloga 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

OB020-16-0019 - Sredstva za prijavo na EU in državne predpise 
0406012 

Namen in cilj 

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave za prijavo na državne in EU predpise. 

Stanje projekta 

Nemotena, učinkovita in kakovostna priprava in izvedba projektov. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

OB020-15-0003 - Regijski razvojni program 
0406001 

Namen in cilj 

Nemotena, učinkovita in kakovostna priprava in izvedba projektov dolgoročnega RRA LUR. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 



 

Stran 91 od 102 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB020-15-0005 – Delovanje MIR (medobčinske inšpekcije in redarstva) 
0406008 

Namen in cilj 

V okviru spremljanja dela SOU bo potrebna spremljava in dograjevanje Občinskega programa varnosti Občine 
Dobrepolje, predvsem na področju odprave tveganja pri prometu in nevarnih prevozih. Poleg dopolnitve z ukrepi 
za odpravo tveganj in temeljitejše analitike posameznih področij bomo program dopolnili z vsemi obrazci, 
potrebnimi za delo MIR (SPU) in protokoli, sklenjenimi s pooblaščenimi institucijami, predvsem policijo. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

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

OB020-15-0004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
0406005 

Namen in cilj 

9.000 EUR je namenjeno nakupu, oz. posodobitvi opreme (ODOS-notranja pravila, server, posodobitev programske 
opreme, ipd.), 2.800 EUR osnovnim sredstvom ter 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (beljenje, 
obnove talnih površin, ipd.). 

Stanje projekta 

Trajna naloga 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB020-15-0006 - Investicije in invest. vzdrževanje objektov CZ 
0407002 

Namen in cilj 

Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne zaščite in nabavo opreme. Nabava opreme v 
skladu s predpisi oz. programi. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB020-15-0009 - Poraba požarne takse – GD 
0407004 

Namen in cilj 

Sredstva so pridobljena s strani Ministrstva za obrambo in sicer se nakazujejo mesečno na podlagi razdelilnika, ki 
ga sprejme zato pristojna komisija Ministrstva. Sredstva se smejo porabiti izključno za nakup/investicije v gasilsko 
opremo ali gasilska vozila. V kolikor sredstva v letu, v katerem so pridobljena, niso porabljena, se lahko zbrana 
sredstva prenesejo v naslednje leto. O porabi sredstev oz. prenosu je potrebno letno poročati Ministrstvu. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 
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OB020-15-0010 - Investicije in inv. vzd. gasilskih domov in opreme 
0407005 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena (so)financiranju nakupa in vzdrževanja gasilske opreme, oz. rednega vzdrževanja gasilskih 
domov. 

Stanje projekta 

Trajna naloga 

OB020-15-0011 - Transfer GD za dokumentacijo 
0407015 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena (so)financiranju dokumentacije za komunalno ureditev oz. gradnjo gasilskih objektov. 

Stanje projekta 

Začetek in konec projekta je planiran v letu 2018. 

OB020-16-0007 - Gasilki dom Zdenska vas – garaža 
0407017 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje prizidka gasilnemu domu - garaže. 

Stanje projekta 

Projekt vodi PGD Zdenska vas. 

OB020-16-0010 - Izgradnja prizidka h gasilskemu domu Kompolje 
0407018 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena (so)financiranju ureditve oz. izgradnje prizidka - garaže k obstoječemu gasilskemu domu v 
Kompoljah.      

Stanje projekta 

Projekt vodi PGD Kompolje. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB020-15-0012 - Naložbe v kmetijska gospodarstva 

Namen in cilj 

Ukrep 1:Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen) UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen, 
43 člen) UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 38. člen). Sredstva so namenjena 
posodabljanju in prestrukturiranju primarne kmetijske proizvodnje v skladu z novo sprejetim pravilnikom. Ločijo se 
na sredstva namenjena naložbam v kmetijskih gospodarstvih za opremo in pomožne stroje razen traktorjev in za 
urejanje zemljišč na kmetiji. Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, fizične in pravne osebe, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini. Ukrepi 
morajo imeti spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 
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OB020-15-0014 - Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena bodočim nosilcem kmetij po javnem razpisu kot ukrep po Pravilniku za kmetijstvo 
(skrajšano). 

OB020-16-0001 - Vlake 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepa vlake, to je boljšega dostopa do zemljišč v gozdnih področjih po za ta 
namen izdelanih elaboratih. 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB020-15-0017 - Komasacijske poti in agromelioracija 
0411407 

Namen in cilj 

Sredstva se bodo v primeru pridobljenih sredstev za agromelioracijo na komasacijskem območju Podgora, od 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, porabila za rekonstrukcijo in izgradnjo - dokončanje novih poti, 
za odstranitev kamnitih osamelcev, drenaže in izgradnjo jarkov za odvodnjavanje. 

Stanje projekta 

Začetek projekta je predviden za leto 2018 in konec 2019. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB020-15-0016 - Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 

Namen in cilj 

Namenska sredstva – poraba obrazložena v Posebnem delu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018. 
Vzdrževane gozdne prometnice, ki omogočajo nemoteno gozdno proizvodnjo. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018 

12029001 - Oskrba z električno energijo 

OB020-15-0018 - Urejanje območja ZN Predstruge 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: Komunalno urejeno območje ZN Predstruge, z urejenim električnim 
omrežjem, ki bo omogočilo nove priključitve uporabnikov na NN omrežje. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB020-15-0019 - Stroški vzdrževanja žel. prehodov JP 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: Zmanjšanje števila železniških prehodov v skladu s predpisi in 
ureditev nadomestnih cest ter povečanje prometne varnosti. 
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Stanje projekta 
Začetek projekta: 2018 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB020-15-0026 - Rekonstrukcija občinskih cest 

Namen in cilj 

Namen: Naveden v opisu proračunske postavke – obnove in novogradnje občinskih (tudi dela državnih) cest. 
Cilj: Obnovljene kategorizirane občinske (državne) ceste, ki omogočajo nemoten in varen promet ter zagotavljajo 
varnost vseh udeležencev v prometu.  

Stanje projekta 

Začetek in konec projekta: 2018 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB020-15-0021 - Talna prometna signalizacija 

Namen in cilj 
Povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem peščev. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

OB020-15-0022 - Vertikalna prometna signalizacija 

Namen in cilj 
Povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB020-15-0023 - Dograditev javne razsvetljave 

Namen in cilj 
Zagotovitev optimalne osvetlitve odsekov kategoriziranih cest, posledično povečanje prometne varnosti in 
zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB020-15-0025 - Širokopasovno omrežje 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: razvoj informacijske družbe, rast socialne vključenosti občanov, 
zmanjševanje digitalne ločnice med mesti in podeželjem, povečanje kakovosti vsem prebivalcem in povečanje 
stopnje konkurenčnosti 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB020-16-0003 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
0414002 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za razvoj malega gospodarstva, predvsem na področju promocije za obrt, izobraževanja, 
spodbujanje inovacij in izvajanje praktičnih delavnic na tem področju. Sodelovanje poteka z Območno obrtno 
zbornico Grosuplje, ki letno tekoče uskladi predloge svojega programa za obrtnike z občino. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

OB020-16-0004 - Razvoj drobnega gospodarstva 

Namen in cilj 

Sredstva bodo namenjena za vzpostavitev podjetniške iniciative in širjenje podjetniške klime. Pristopiti bomo 
morali k regulaciji tega področja razvoja kot primernemu razporejanju sredstev med potencialne podjetnike. 

14039001 - Promocija občine 

OB020-16-0006 - Mreža postajališč za avtodome 

Namen in cilj 

Sredstva te proračunske postavke so namenjena aktivnostim projekta "Mreža postajališč za avtodome po 
Sloveniji", in sicer za promocijo mreže na sejmih, ki so namenjeni popotnikom z avtodomi (promocijski material, 
ažuriranje skupne spletne strani, FB strani ipd.). Občina Dobrepolje je ena izmed 51 slovenskih občin partner 
navedenega projekta. Gre za skupno promocijo posameznih lokacij postajališč v sklopu celotne Slovenije ter 
predstavitve mreže izven meja države (sejmi, spletna stran, družbena omrežja, ipd.). S skupnimi aktivnostmi se 
poveča prepoznavnost Slovenije, mreže in občine kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije. Cilj projekta je 
ureditev mreže postajališč za avtodome/ PZA, s tem, da so izhodišča za ureditev postajališč tipska in predhodno 
strokovno preverjena. Občina Dobrepolje ima dve mikrolokacije (Predstruge - stari kamnolom, in Ponikve - Pizzerija 
Adam). Cilj je, da se še v letu 2016 uredi več mest PZA v naselju Ponikve, poleg Pizzerije Adam, kjer je za ureditev 
PZA že dostopna osnovna infrastruktura. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB020-15-0030 - Turistično informacijski center 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjeno turistično-gostinsko informacijski pisarni za občino Dobrepolje za celoletno delo in 
organizacijo vodenja turističnih vodnikov. 

OB020-15-0031 - Ureditev bajerja Vodice 

Namen in cilj 

Gre za prenos sredstev iz prejšnjega leta. V letu 2015 je bila izdana naročilnica za izvedbo dokumentacije za 
ureditev bajerja v vasi Vodice in izveden je bil geodetski posnetek. Za samo izvedbo bo potrebno pridobiti vodno 
soglasje, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje in zagotoviti sredstva za naslednje leto. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB020-15-0033 - Komunalna deponija Špaja dolina 

Namen in cilj 

Namen: Naveden v opisu proračunske postavke – ureditev odlagališča odpadkov v skladu s predpisi. 
Cilj: Urejena komunalna deponija, na katero bo mogoče odlagati preostanek odpadkov. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB020-15-0034 - ČN Potiskavec 

Namen in cilj 
Naveden v opisu proračunske postavke - optimalno čiščenje odpadnih voda in zmanjševanje onesnaževanja okolja. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

OB020-15-0035 - ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje 

Namen in cilj 

Namen: Naveden v opisu proračunske postavke – izgradnja komunalne čistilne naprave (ČN). Zaradi postopnega 
zagotavljanja sredstev je gradnja predvidena v več letih, s pomočjo kredita v višini 800 tisoč EUR, ki se ga bo črpalo 
v letih 2018 in 2019. V letu 2018 je predvidena tudi pridobitev sredstev sofinanciranja MGRT v višini 166 tisoč EUR. 
Cilj: V skladu s predpisi očiščena komunalna odpadna voda naselij Predstruge, Cesta, Videm, Podgorica, Zagorica, 
Podpeč, Podgora in Kompolje. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2017. Konec projekta: 2020. V izvajanju. 

OB020-15-0036 - Priprava podatkov za ZKGJI 

Namen in cilj 

Urejena evidenca gospodarske javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

OB020-15-0039 - Kanalizacija ZN Predstruge 

Namen in cilj 

Naveden v opisu proračunske postavke – postopna dograditev kanalizacijskega omrežja in njegova navezava na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2018. V izvajanju. 

OB020-15-0041 - Sofinanciranje izgradnje MKČN 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje MKČN. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. 
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OB020-16-0020 - Subvencije občanom (kanalizacija) 

Namen in cilj 
Zmanjšanje finančnih obremenitev občanov pri plačilu stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2018. 

OB020-16-0021 - Kanalizacija Mala vas 

Namen in cilj 
Navedeno v obrazložitvi splošnega dela odloka. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2018. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB020-15-0045 - Planska in urbanistična dokumentacija 

Namen in cilj 

Zagotavljanje osnov na področju prostorskega načrtovanja s sprejemom Občinskega prostorskega načrta, ki 
vzpostavlja izhodišča za izvajanje posegov v prostor. 

Stanje projekta 

Trajna naloga 

OB020-15-0046 - Protipoplavni ukrepi 

Namen in cilj 

Zagotavljanje strokovnih podlag za izvedbo predpisanih postopkov na področju sistema prostorskih aktov kot 
osnove za pripravo projektne dokumentacije oziroma pridobitve ustreznih dovoljenj za izvedbo protipoplavnih 
ukrepov. 

OB020-16-0022 - OPPN Hočevje 
Namen in cilj 

Znotraj podprograma se vzpostavljajo osnove prostorskega načrtovanja  oziroma izhodišča za izvajanje predvidenih 
posegov v prostor z ozirom na omejitve v prostoru. Zagotavljajo se pogoji za kontinuiran proces prilagajanja 
prostorskih planskih in izvedbenih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih 
strokovnih študij in projektov. Zagotavljajo se posodobitve prostorskega informacijskega sistema. 

Najpomembnejši cilj podprograma je na podlagi dolgoročnih ciljev in kratkoročnih rešitev sprejem prostorskega 
akta - strateškega in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje, vključno s  postopkom 
CPVO ter izhodišči za obračun komunalnega prispevka (Program opremljanja stavbnih zemljišč) ter z upoštevanjem 
vseh omejitev v prostoru. Na osnovi strokovnih podlag se preverijo in zagotovijo pogoji za pridobitev ustrezne 
dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ureditev na ožjem in širšem območju občine Dobrepolje. 

Stanje projekta 
Geodetski posnetek – v izvajanju. Podpisana pogodba za izdelavo strokovne podlage prometne infrastrukture 
območja. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB020-15-0047 - Rekonstrukcija vodovoda 

Namen in cilj 

Namenska sredstva - optimalna in nemotena oskrba občanov s pitno vodo. 
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Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

OB020-15-0048 - Sof. projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine 

Namen in cilj 

Namen: Naveden v opisu proračunske postavke – izgradnja novega in obnova obstoječega vodovodnega omrežja. 
Dinamika financiranja je povzeta po potrjenem IP za investicijsko operacijo »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«, Sl 
Consult, d.o.o., Ljubljana, september 2015 in v skladu s pogodbo o sofinanciranju sklenjeno med MOP in občinami 
konzorcija št. 2550-16-430068, z dne 6.7.2016.  
Cilj: Nemotena oskrba uporabnikov s čisto pitno vodo. 

Stanje projekta 
Začetek projekta: 2016, konec projekta: 2019. V izvajanju. 

OB020-15-0049 - Gradnja kom. Inf. - vodovod ZN Predstruge 

Namen in cilj 
Naveden v opisu proračunske postavke – postopna dograditev vodovodnega omrežja v območju ZN Predstruge. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. V izvajanju. 

OB020-15-0050 - Montaža in vzdrževanje hidrantov 

Namen in cilj 
Optimalno in nemoteno zagotavljanje vode v primeru požara. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

OB020-16-0005 - Vodovod Vodice 

Namen in cilj 

Projekt se je začel v letu 2015, nadaljuje v letu 2016 s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V letu 2017 oz. v letu 
2018 pa izvesti samo izgradnjo vodovodnega omrežja. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB020-15-0052 - Stroški pokopališča Videm 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja z nujnimi deli preko leta. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

OB020-15-0053 - Stroški mrliške vežice Videm 
0416009 

Namen in cilj 

Stroški so namenjeni za tekoče stroške in stroške vzdrževanja z nujnimi deli preko leta. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 
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OB020-15-0054 - Stroški pokopališča Struge 
0416010 

Namen in cilj 
Izvedba investicijskih vzdrževalnih del (obnova obstoječega podpornega zidu) s katerimi se ohranja funkcionalnost 
in estetski videz objekta. Zaradi neurejenega lastništva se bo obnova izvedla po ureditve tega. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

OB020-15-0055 - Stroški mrliške vežice Struge 
0416011 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja z nujnimi deli preko leta. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB020-15-0056 - Božično novoletna okrasitev 

Namen in cilj 

Vsako leto se del sredstev (cca. 4200 z DDV) namenja za božično novoletno okrasitev Vidma, centra Strug in 
Predstrug. Sredstva so namenjena najemu, montaži, vzdrževanju in demontaži svetlobnih elementov. Tak trend se 
bo nadaljeval tudi v naslednjih letih. 

Stanje projekta 

Trajna naloga 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB020-15-0058 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Namen in cilj 

Stroški so namenjeni za nujna dela v stanovanjih in vzdrževanje. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB020-15-0060 - Drugi stroški (soglasja, cenitve) 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: osnovna dokumentacija, ki omogoča izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 
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OB020-15-0061 - Proj. dok. kom. ureditve ZN Predstruge 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: projektne osnove, ki omogočajo izgradnjo komunalne infrastrukture. 

OB020-15-0065 - Drugi stroški (soglasja, cenitve) ZN Predstruge 

Namen in cilj 

Navedena v opisu proračunske postavke. Cilj: osnovna dokumentacija, ki omogoča izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB020-15-0063 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Odkup zemljišča je osnovni predmet tega projekta s potrebnimi aktivnostmi. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

OB020-15-0064 - ZK ureditev kat. cest v občini Dobrepolje 

Namen in cilj 

Zemljiškoknjižno urejene nepremičnine, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste. 

Stanje projekta 

Začetek projekta: 2018. Trajna naloga. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB020-15-0066 - Nabava knjig knjižnica 
0418009 

Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki so zagotovljena na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe (Ur. L. RS, št. 73/03) in Standarda, ki ga je sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki določa 
minimalni letni prirast določa minimalni letni prirast 250 enot in najmanj 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 
prebivalcev, na osnovi povprečne cene gradiva (24,00 EUR), ter drugih obveznih parametrov, kar omogoča 
sodelovanje na projektnem razpisu Ministrstva za kulturo. 

Stanje projekta 
Trajna naloga. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB020-15-0067 - Amortizacija opreme knjižnica 
0418019 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v višini obračunane amortizacije. 
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Stanje projekta 

Trajna naloga. 

OB020-15-0069 - Investicijsko vzdrževanje knjižnice 
0418070 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup zunanjega trezorja, ki bo služil uporabnikom knjižnice, da bodo lahko vračali 
gradivo tudi v času, ko je knjižnica zaprta, prenosni računalnik in fotokopirni stroj. 

Stanje projekta 

Trajna naloga. 

18059001 - Programi športa 

OB020-15-0071 - Športna dvorana 
0418071 

Namen in cilj 

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi vseh potrebnih soglasij in izdelavi projektne dokumentacije, 
pridobitvi gradbenega dovoljenja, razpisu za izvajalca del, nadzoru in projektni informacijski sistem pri izvedbi. 
Predvideno je pridobivanje nepovratnih sredstev in najem kredita. 

Stanje projekta 

Začetek del v 2018, dokončanje v 2019. 

OB020-16-0023 - Vzdrževanje športnih objektov 
0418040 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nakupu košev za košarko. 

Stanje projekta 

Konec leta 2018. 

19029001 - Vrtci 

OB020-15-0072 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev 
0419006 

Namen in cilj 

Sredstva investicijskega vzdrževanja se namenjajo za nakup pralno sušilnega stroja. 

Stanje projekta 

Vsakoletna trajna naloga na podlagi uskladitve z ravnateljem  JVIZ OŠ Dobrepolje. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB020-15-0073 - Investicijsko vzdrževanje šol – JVIZ 
0419017 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za  preureditev učilnice za matematiko za nabavo e- table, projektorje in računalnike v treh 
učilnicah, kjer je bil sedaj vrtec; na zakup pomivalnega stroja v kuhinji na Vidmu; za nove mize, stole in table za 
učilnico 1. razreda; za ograditev prostora za odpadke in nadstrešek na Vidmu; za PŠ Kompolje- beljenje stopnišča s 
pralno barvo, za PŠ Struge pa nakup stolov in miz v učilnici slovenščine in angleščine. 



 

Stran 102 od 102 

Stanje projekta 

Vsakoletna trajna naloga na podlagi uskladitve z ravnateljem  JVIZ OŠ Dobrepolje. 

OB020-15-0074 - Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje 
0419027 

Namen in cilj 

Občina Dobrepolje je v letu 2017 začela z gradnjo oseb oddelčnega vrtca, za katerega je bila izpeljana varianta 
zagotavljanja sredstev z zadolževanjem, ker pomeni do 20 letno dobo odplačevanja ob zelo ugodni obrestni meri. 
Zaključek gradbenih del je predviden v leto 2018. 

Stanje projekta 

Projekt je v ustvarjanju in bo realiziran v letu 2018. 

OB020-16-0024 - Ureditev ceste na območju JVIZ 

Namen in cilj 

Na območju nove biomasne kotlovnice, oz. severno od OŠ Dobrepolje, je potrebno urediti povezovalno cesto. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave postopkov za projektiranje in izvedbo v letu 2018. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB020-16-0002 - Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav 
0423005 

Namen in cilj 

Interventna sanacija poškodb na infrastrukturi, ki so posledica poplav in zagotovitev prometne varnosti. 

Stanje projekta 

/ 


