
 

 

 

 

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA PRORAČUNA  

OBČINE ŠENTRUPERT  

ZA LETO 2020 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine E-občina, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o medijih, 

- Uredba o upravnem poslovanju, 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 

- Zakon o javnih uslužbencih 

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

- zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem 

delu preko rednega komuniciranja 

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. 

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

 

1000 - OBČINSKI SVET 

04004 - Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert objavlja sprejete akte v svojem uradnem glasilu E-občina, na portalu javnih naročil obvestila in 

sklepe glede javnih naročil.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Na osnovi predvidenih  aktivnosti se določijo sredstva, predvidena za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih.  

 

04029002 – Elektronske storitve 

 
Opis podprograma 
 

V okviru podprograma Elektronske storitve spadajo vse vzdrževalne, pogodbene in razvojne aktivnosti na področju 

elektronskih storitev občine za potrebe lastnega poslovanja in za podporo e-storitvam občanom in podjetjem. V to 

področje spadajo tudi materialni in drugi stroški, povezani s funkcioniranjem vseh elektronskih storitev v občini. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, 
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- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 

- Strategija e-poslovanja, 

 

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

- zagotavljanje elektronskega dostopa do vseh vlog in obrazcev občinske uprave 

- vzpostavitev vseh glavnih storitev, ki jih izvaja občina za potrebe občanov in podjetij s podporo e-storitev preko spleta 

ali informacijskih terminalov 

- omogočanje elektronskega vpogleda v spremljanje stanja vloge oz. upravnega postopka občana ali pravne osebe 

- vzpostavljanje elektronske podpore in možnosti vpogleda v ažurne prostorske podatke v uporabi občine, ki se 

uporabljajo v upravnih postopkih, izdanih odločbah in obračunavanju raznih taks in nadomestil. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostavitev vsaj dveh novih elektronskih storitev za občane ali podjetja, dostopnih 

preko spleta.  

 

04007 - Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spletna stran občine je namenjena domači in tuji javnosti.  Na spletni strani so predstavljeni splošni podatki občine in 

značilnosti naše pokrajine, zgodovinski temelji in društva. Obiskovalci spletne strani dobijo vse informacije o županu, 

občinskem svetu kot tudi o občinski upravi. Objavljeni so tudi razpisi in vloge ter obrazci, obvestila o dogajanjih v 

občini.  Za nemoteno delovanje strani imamo sklenjeno vzdrževalno pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so oblikovana na osnovi preteklih stroškov in ocene realizacije sredstev proračunske postavke v letu 2019 in 

sklenjene izvajalske pogodbe. 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi omogoča, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi 

skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v 

skupnosti, zveze in združenja. Na podlagi teh v Sloveniji delujeta dve združenji občin, in sicer Združenje občin 

Slovenije in Skupnost občin Slovenije, ki imata lastnost reprezentativnega združenja. Sredstva podprograma se 

namenjajo za plačilo članarine Občine Šentrupert v združenjih (za pokrivanje stroškov delovanja združenja), kamor je 

Občina Šentrupert pristopila na podlagi sklepa občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje nalog, ki so v 

pristojnosti občin. Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru. Izmenjava izkušenj, 

dobrih praks med občinami.  

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

Udeležba na seminarjih, izobraževanjih, sestankih, ki jih organizira Združenje občin Slovenije. z namenom 

usposabljanja, pridobivanja dodatnih znaj in z namenom oblikovanja skupnih stališč za enoten nastop do državnih 

organov. 

Kazalci: število upoštevanih mnenj oz. stališč, število udeležb na seminarjih in različnih drugih oblikah izobraževanja. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

06003 - Delovanje drugih nevladnih institucij lokalnih skupnosti (Združenje občin Slovenije) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je vključena v Združenje  občin Slovenije, ki nas obveščata o vseh aktualnih novostih. Občina letno poravna 

članarino, s katero se združujejo sredstva za kritje stroškov delovanja združenj. Občina Šentrupert je pristopila  k 

Skupni notranje revizijski službi pri ZOS in na podlagi letnega načrta notranje revizije Skupne notranje revizijske 

službe ZOS plačamo variabilni in fiksni del članarine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Dogovor o pristopu Občine Šentrupert k Združenju občin Slovenije,  ter Dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje 

revizijske službe ter o povračilu stroškov Skupne notranje revizijske službe (v nadaljevanju: dogovor). Na podlagi 

dogovora članarino vsako leto določi Skupščina Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. 

 

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe upravne 

stavbe. V proračunsko postavko so vključeni stroški za pisarniški material, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozni 

stroški, stroški čiščenja občinske stavbe, stroški tekočega vzdrževanja, izdatki za službena potovanja, izobraževanja in 

drugi operativni odhodki. Z nekaterimi dobavitelji imamo za opravljanje njihovih storitev sklenjene pogodbe, z drugimi 

imamo sklenjene letne naročilnice  ali pa izdamo naročilnice samo za posamezno storitev ali nabavo blaga. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2019. 

Pri tem so upoštevana tudi državna navodila in priporočila. 

 

06011 - Najemnine upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za najemnino upravnih prostorov Občine Šentrupert skladno s sklenjeno Najemno pogodbo in 

Aneksom št. 1 k najemni pogodbi za mesec januar in februar. Potem bo občina v prostorih v Deželi kozolcev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

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

Porabe sredstev proračunske postavke temelji na  sklenjeni najemni  pogodbi in aneksu. 

 

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima sklenjene pogodbe z dobavitelji  za nemoteno  delovanje in vzdrževanje strojne, računalniške,  licenčne 

programske opreme in drugo opremo  Računalniško opremo imamo  zavarovano pri zavarovalnici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

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

Na osnovi sklenjenih najemnih  pogodb in pogodbe o zavarovanju računalniške opreme, se stroški na proračunski 

postavki znižajo. 
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na 

območju občine. Izvajanje storitev je določeno s koncesijsko pogodbo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.  

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

Zagotavljanje stroškov za zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja v zavetišču za živali. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

11010 - Zavetišča (azil) za živali) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču za 

živali. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja kot javna služba, ki jo je lokalna skupnost 

dolžna zagotavljati. V skladu z zakonskimi določbami je potrebno iz občinskega proračuna zagotavljati vire za 

delovanje zavetišča (plačila stroškov oskrbe v zvezi z zapuščenimi živalmi). Za leto 2020 ni predvidenih sredstev za 

zakonsko določene naloge. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov v okviru NRP. 

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

Za leto 2020 ni predvidenih sredstev za zakonsko določene naloge. 

 

13015 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dejavnosti upravljanja in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se zagotovijo sredstva za električno energijo 

ter za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

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

Poraba sredstev proračunske postavke temelji na podlagi realizacije sredstev proračunske postavke v letu 2019. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, vzdrževanje socialnih grobov. 

Urejanje pokopališča, oddajanje grobnih prostorov v najem in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih 

služb. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa odlok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališča in mrliške vežice in s tem zagotavljanje ustrezne 

infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti. 

 

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

Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

16010 – Vzdrževanje socialnih grobov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti dolžne poravnati stroške pokopa umrlih občanov, ki 

nimajo svojcev ali pa ti niso sposobni poravnati teh stroškov. Na proračunski postavki ni zagotovljenih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

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

 

16035 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, plačilo 

električne energije. Potrebno je zagotavljati tudi sredstva za uporabo zemljišča – najemnino za pokopališče, ki se vsako 

leto na podlagi izračuna in poročila Komunale Trebnje dodeli Župnijskemu uradu Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov vključenih v NRP. 

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

Izhodišča so osnovana na podlagi preteklih let. Za letno povračilo Župnijskemu uradu po sklenjeni pogodbi ni 

namenjenih sredstev.  

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, 

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

Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem pogledu skrbi za lokalno 

informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi. 

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 
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1000 - OBČINSKI SVET 

18026 - Programi lokalne televizije, radia, spleta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O svojem delu, investicijah in kulturnih prireditvah občina obvešča svoje občane preko lokalne televizije Vaš kanal, 

oddaje Dolenjski obzornik in kontaktnih oddaj. Sklenjeno imamo letno pogodbo o poslovnem sodelovanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Poraba sredstev temelji na  porabi sredstev v letu 2019 in sklenjene pogodbe z izvajalcem. 

 

18027 - Izdajanje občinskega časopisa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina izdaja svoj časopis Šentrupert štirikrat letno v nakladi 1150 izvodov. Obveščevalca, v katerem občane 

obveščamo o prihajajočih razpisih in drugih aktualnih novicah, tiskamo po potrebi. Časopis je za gospodinjstva v občini 

brezplačen. Časopis pošiljamo na njihovo željo tudi občanom, ki  so nekdaj živeli v Šentrupertu in  redno spremljajo 

dogajanje v rojstnem kraju. Prav tako ga  pošiljamo tudi občanom, ki živijo v domovih za ostarele.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Poraba sredstev temelji  na podlagi   realizacije sredstev  proračunske postavke v letu 2019. 

 

18034 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je lastnica kulturnega doma v Šentrupertu,katerega uporabljajo društva za svoja srečanja, sestanke, vaje in 

proslave.  

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za vzdrževanje prostorov kulturnega doma in ogrevanje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB000-07-0024 – Drugi programi v kulturi 

 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi  ocene podobnih storitev v preteklih letih ter na podlagi realizacije preteklih let.  

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 

drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

- Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in 

prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Šentrupert. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe zajema naslednji glavni program: 

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis glavnega programa 

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

varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je občinski štab za civilno zaščito opremiti oz. nabaviti  opremo (uniforme, obuvala, šotor). Za člane 

občinskega štaba za civilno zaščito je pomembno usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Za izkušenost članov naj se enkrat letno izvede večja vaja za celoten štab. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za 

opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Šentrupert. Kazalec uspešnosti doseganje ciljev se kaže predvsem pri 

posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe 

posredujejo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

- 4000 Občinska uprava 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

- 4000 Občinska uprava 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne 

zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge 

nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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

- Pogodbe o izvajanju operativnih nalog v okviru civilne zaščite 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

- Zakon o varstvu pred požarom,  

- Zakon o gasilstvu; 

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za 

preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti 

organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju. 

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti; 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 

- izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 

- izdelovanje ocen ogroženosti; 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri 

odpravljanju posledic nesreč. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se namenjajo sredstva za izdelavo in dopolnitve občinskih načrtov zaščite in reševanja – 

ZiR, ki jih je Občina Šentrupert v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  in v skladu z 

določili uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja dolžna izdelati za posamezne vrste nesreč. 

V okviru proračunske postavke se rezervirajo tudi sredstva za refundacijo v primeru vpoklica/odsotnosti z dela v 

primeru nesreč, katere je občina dolžna zagotoviti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP.  

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi prejetih ponudb in predračunov, upoštevana je tudi faznost izvajanja izdelave  in 

dopolnitev načrtov. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev v občini, dejavnost Gasilske zveze Trebnje, investicijsko vzdrževanje 

gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in 

opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi 

- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi 

- Pogodba o financiranju Gasilske zveze Trebnje in prostovoljnih gasilskih društev v občini Šentrupert 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na 

območju občine Šentrupert za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- spremljanje nevarnosti; 

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih; 

- izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite; 

- izdelovanje ocen ogroženosti; 

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; 

- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.   

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznost sofinanciranja javne gasilske službe za zakonsko in pogodbeno dogovorjena. V okviru proračunske postavke 

je predvideno financiranje delovanja gasilske zveze, občinskih prostovoljnih gasilskih društev in plačilo/poraba sredstev 

zbranih požarnih taks. Sredstva namenjena društvom se porabijo za vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje 

gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Šentrupert, 

Gasilsko zvezo Trebnje in posameznimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. V pogodbi je določen obseg, vsebina in 

način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi potreb, ki se izkazujejo v okviru te dejavnosti ter na podlagi izkazanih potreb 

usklajenih z GZ Trebnje.       

 

07009 – Sofinanciranje investicij   

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V letu 2019 je Občina Šentrupert preko Gasilske zveze Trebnje zagotovila sredstva za sofinanciranje obnove gasilskega 

doma PGD Šentrupert, sofinanciranje investicije v novo gasilsko vozilo in nadgradnjo gasilskega doma PGD Sveti Rok 

ter sofinanciranje investicije obnove gasilskega doma PGD Zabukovje.  

Iz postavke se tudi razporejajo sredstva iz naslova požarne takse. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB000-07-0002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite  

 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi finančnega plana Gasilske zveze Trebnje. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo 

zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj 

razvojne strategije RS ter Nacionalnega programa zdravstvenega varstva. Ta vključuje strategijo in razvojne 

usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne 

zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredelitev odgovornosti za izvajanje 

nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za osnovno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 

službo, odrejenih sanitarnih obdukcij in materialnih stroškov v povezavi s temi storitvami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skrb za urejeno zdravstveno varstvo za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev oz. zaradi nizkih 

sredstev za preživljanje spadajo med socialno ogrožene občane. 

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

Občanom brez statusa in tistim brez lastnih sredstev za preživljanje, zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo, občinska uprava. 

17079002 Mrliško ogledna služba, občinska uprava. 
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17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Zagotavljanje obveznih sredstev za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane, 

ki niso zavarovani iz drugega naslova. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

-Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

- Zakon o davčnem postopku. 

- Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim skupinam 

prebivalstva. 

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

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem upravičencem, da so zavarovani 

kot občani. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonskimi predpisi je občina dolžna kriti prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na njenem območju, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev in 

so upravičeni do prejemanja denarno socialne pomoči ter ne morejo pridobiti statusa zavarovanca iz drugega 

naslova. Znesek pavšalnega prispevka za posameznega zavarovanca je določen s strani države in se načeloma 

spreminja enkrat letno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi predpisanega pavšalnega zneska za obvezno zavarovanje in predvidenega števila 

upravičencev. 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Storitve mrliško ogledne službe, sanitarnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijami (prevozi). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe, 

- Zakon o zdravniški službi, 

- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, 

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert. 

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti. 

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

17009 – Mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Občina je dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje javne službe, mrliško ogledne službe, ki jo lahko izvajajo 

zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, 

stroški morebitnih sanitarnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, kot je npr. prevoz na obdukcijo. 

Skladno s pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških 

pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči 

v zvezi z obdukcijo in pokopa v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti 

oziroma kraju najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Sredstva se predvidevajo glede na število opravljenih mrliških pregledov in opravljenih sanitarnih obdukcij v 

preteklem letu. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe kulture in športa. Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo in 

skrbeti za varstvo kulturne dediščine, uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne 

razmere za delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega 

programa kulture, športa. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo. 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

- Vizija in strategija občine Šentrupert. 

- Nacionalni program športa v RS. 

- Zakon o športu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Slediti nacionalnim in lokalnim usmeritvam skladno zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje 

javnega interesa za kulturo, zagotavljanje knjižnične in muzejsko galerijske dejavnosti ter sledenje smernicam 

nacionalnega in lokalnega programa športa. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo in ohranjanje premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Varovanje in ohranjanje premične kulturne dediščine. 

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

Zagotoviti sredstva za ohranjanje objektov in opreme kulturne dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029002 Premična kulturna dediščina, občinska uprava. 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Med premično kulturno dediščino uvrščamo sredstva za upravljanje oziroma delovanje Galerije likovnih 

samorastnikov Trebnje, Muzeja kozolcev na prostem v Šentrupertu, Galerije ilustracij in slikanic ter Rastoče knjige 

na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje deluje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Občina 

Šentrupert pa je na podlagi delitvene bilance z Občino Trebnje solastnica javnega zavoda v deležu 12,59 %. Galerija 

deluje v prostorih prvega nadstropja poslovne stavbe na Golievem trgu 1 v Trebnjem, kjer je postavljena stalna 

razstava likovnih del (okoli 400 del), galerija pa hrani preko 1100 umetniških del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je 

ustvarilo preko 240 umetnikov iz 35 držav.  

Muzej kozolcev na prostem deluje v okviru Zavoda Dežele kozolcev Šentrupert, urejen je na 2,5 hektarjev veliki 

površini in sicer na južnem obrobju Šentruperta. V njem je predstavljen razvoj kozolca na Slovenskem skozi šest 

tipov, na ogled pa je postavljenih 19 sušilnih naprav. Od tega je bilo 16 kozolcev prestavljenih iz Mirenske doline, 

en kozolec iz občine Ivančna Gorica in dve enostavni sušilni napravi brez strehe. Nastal je v času od 2010 do 2013 

in spada med štiri največje muzeje na prostem v Sloveniji. 

Galerija ilustracij in slikanic ter Rastoča knjiga se nahajajo na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Stalne razstave 

Izvirnih ilustracij mladinskih del in Slovenskih slikanic za otroke sveta so bile na pobudo takratnega ravnatelja 

Jožeta Zupana,  postavljene v počastitev 375-letnice šolstva v Šentrupertu, to je v šolskem letu 1993/94 in se še 

vedno postopoma širita. Vseh slikanic je okrog 400, med njimi jih je veliko v različnih tujih jezikih, mnogih od teh 

danes ni nikjer več možno dobiti, kar pomeni, da gre za izjemno in dragoceno zbirko. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

- Akt o ustanovitvi Zavoda Dežele kozolcev. 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo.  

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

-Urejati pogoje za definiranje statusa obeh galerij in muzeja na prostem, kar predstavlja osnovo za sofinanciranje iz 

državnega proračuna,  

-galeriji ilustracij in slikanic, ki se nahajata v šoli, dodati dokumentarno, pedagoško, razstavno in promocijsko 

dejavnost, 

-povečati obisk kot vsebino ob raznih kulturnih dnevih v osnovnih šolah in podobno, možnost kombiniranih 

vstopnic, 

-v prostorih galerije organizirati multimedijske in druge projekte, izkoristiti prostore za kulturne in izobraževalne 

projekte,  

-ohranjati stalne razstave,  

-del zbirke nameniti kot gostujočo razstavo,  

-ohranjati vsakoletne tradicionalne prireditve,  

-podpora likovnim razstavam mladih ustvarjalcev (odpiranje prostora prihajajočim likovnim ustvarjalcem, dijakom, 

bodočim diplomantom, mlajšim diplomantom),  

-utrditi položaj in prepoznavnost obeh galerij in muzeja na prostem v domačem in širšem mednarodnem okolju.  

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

Zagotavljati pogoje za delovanje galerije in muzeja na prostem, ter z njihovo pomočjo izvajati naloge: raziskovanje, 

ocenjevanje, razvijanje, organiziranje in ohranjanje dokumentov, fotografij, zvočnih posnetkov in filmov, povezanih 

z organizacijo in dejavnostjo galerije in muzeja; vodenje arhiva zbirke in dokumentov; pripravljanje strokovnih 

tekstov in poročil, izvajanje različnih razstav in drugih kulturnih projektov; povečati obisk, predvsem šolske 

mladine. Zagotavljati ustrezno strokovno podporo (za morebitno širitev) dejavnosti in večjo prepoznavnost v širšem 

prostoru. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – Galerija Trebnje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Okvir dejavnosti galerije opredeljuje odlok o ustanovitvi, občina Šentrupert pa je ena izmed občin soustanoviteljic, 

njen delež znaša 12,59 %. 

Sredstva za galerijsko dejavnost bi morala zajemati materialne stroške za uporabo prostora in delovanje, stroške za 

delo ter dogovorjene projekte, v deležu po št. prebivalcev glede na soustanoviteljstvo, kar predstavlja splošni 

delitveni ključ med občinami ustanoviteljicami.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

     Sredstva za poplačilo obveznosti v skladu z odlokom o ustanovitvi zadoščajo le za nekaj mesecev. 

18011 - Dejavnost Muzeja na prostem - kozolci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost Muzeja na prostem opredeljuje Akt o ustanovitvi Zavoda Dežele kozolcev. 

Sredstva za muzejsko dejavnost zajemajo izdatke za materialne stroške za delovanje ter stroške dela.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Predlog finančnega načrta izvajalca za muzejsko dejavnost.  

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižnično dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje 

javne kulturne infrastrukture in širjenje razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in 

kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo 

društva. 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne 

infrastrukture in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom na 

območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo, občinska uprava. 

18039003 Ljubiteljska kultura, občinska uprava. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, občinska uprava. 

18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotovijo sredstva za opravljanje javne službe knjižnične dejavnosti na območju občine 

Šentrupert, kot tudi splošne skupne stroške delovanja uprave, ki jo izvaja skupni javni zavod Knjižnica Pavla Golie 

Trebnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.  

- Zakon o knjižničarstvu. 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe. 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. 

- Standardi za splošne knjižnice.  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje.  
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- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo. 

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

Zagotovitev ustreznih pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti v občini, doseganje normativnih pogojev za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast knjižnega 

gradiva, itd.), zagotavljanje primernega obsega in strukture knjižničnega gradiva, slediti javnemu interesu na 

področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč 

pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za 

lokalne študije, izobraževanje itd.), povečanje deleža prebivalcev kot članov knjižnice (kazalci), kontinuirano 

vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine.  

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

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom, ki ga predlaga javni zavod, zanj se opredeli župan, glavne 

naloge pa so:  

-nadaljevati načrtno zbiranje in katalogiziranje domoznanskega knjižnega gradiva,  

-ohraniti obratovalni čas za enoto Šentrupert, kar pomeni vsaj 16 ur tedensko,  

-zagotavljanje ustreznega kadra,  

-nadaljevati z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18013 - Dejavnost knjižnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert je kot soustanoviteljica skupnega javnega zavoda dolžna zagotavljati pripadajoči delež sredstev 

za pokrivanje dejavnosti javne službe, in sicer: plače s prispevki in davki za zaposlene strokovne delavce za 

izvajanje dejavnosti v Krajevni knjižnici Šentrupert, stroške za plače vodstvenih in administrativnih delavcev za 

izvajanje dejavnosti, druge stroške dela zaposlenih, programske stroške dela-strokovni priročniki in pripomočki za 

delo, ne programske stroške - materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju (najemnina, elektrika, 

komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, oprema). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Finančni načrt izvajalca; planirana sredstva ne zadoščajo za kritje predvidenih materialnih stroškov za delovanje 

krajevne knjižnice Šentrupert in skupnih prostorov. 

 

18014 – Nakup knjig za splošne knjižnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za nabavo knjižnega in neknjižnega gradiva za potrebe občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča temeljijo na predlogu letnega finančnega načrta izvajalca javne službe, na ravni preteklega leta. 

 

18016 – Drugi programi v knjižnicah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina naj bi v skladu z možnostmi zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe obogatitvenih 

programov v krajevni knjižnici Šentrupert, to so: sredstva za plačilo materialnih stroškov in stroškov avtorjem, ki 

sodelujejo pri izvedbi dogovorjenega programa (predstavitve knjižnih novosti, delavnice za otroke, predavanja)  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Ni predvidenih sredstev. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Sofinancira se dejavnost ter obvezni in lokalni program sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti v izpostavi Trebnje 

(območne revije in srečanja raznih zasedb, izobraževanja, osrednja prireditev ob kulturnem prazniku in dr.), 

sofinanciranje strokovne službe (druga zaposlitev s podporo vseh štirih občin) in strokovna podpora kulturnim 

društvom v občini Šentrupert pri izvedbi javnih prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. 

- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz 

proračuna občine. 

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

- Letni program kulture v občini Šentrupert. 

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

Zagotavljanje sredstev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, 

organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci 

kulturnih programov in projektov. Kazalci: število izvajalcev in število dogodkov in obiskovalcev. 

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

Občina naj bi omogočila pogoje in spodbujala zainteresirana društva in posameznike za vključevanje v redno 

kulturno dejavnost. 

V skladu s finančnimi zmožnostmi občine se zagotavljajo sredstva za obvezni program JSKD OI Trebnje, kakor tudi 

za lokalni program v občini. Predvideti bi bilo potrebno prenesene obveznosti za poplačilo odobrenih sredstve iz 

javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za izvajalce, ki delujejo na območju občine v 

letu 2019. 

 

4000 – OBČINSKA UPRAVA 

18020 – Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obveznega in lokalnega programa, ki ga bo izvajala OI JSKD Trebnje v 

občini Šentrupert ter za delež plače drugega strokovnega delavca na tej izpostavi, ki ga podpirajo štiri občine, za 

katere se izvaja dejavnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča za  stroške dela in obvezni program temeljijo na predlogu letnega plana  JSKD Ljubljana in OI Trebnje, 

lokalni program pa se oblikuje glede na potrebe in proračunske zmožnosti občine. 

 

18023 – Programi kulturnih društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uresničevanje javnega interesa na področju ljubiteljske kulture, kulturnih programov in projektov naj bi občina 

zagotavljala preko javnega razpisa in tako podpirala izvajalce programov in projektov v občini.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Sredstva niso predvidena. 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za načrtovanje in uresničevanje letnega programa športa v občini. 

Zagotavljalo naj bi se sofinanciranje delovanja športnih društev, izvedbo programov na področju športa otrok, 

mladine in odraslih ter invalidnih oseb, za izobraževanja kadrov ter športne prireditve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Soustvarjanje pogojev, da bi se čim večje število prebivalcev občine ukvarjalo s športom oz. športno rekreacijo in 

omogočiti pogoje za uresničevanje izvajanja prostočasnih dejavnosti za otroke in odrasle. 

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

Občina naj bi omogočila pogoje in spodbujala zainteresirana društva in posameznike za vključevanje v redno 

športno dejavnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa, občinska uprava. 

18059001 – Programi športa 

Opis podprograma 

Med programe športa spadajo: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport invalidov, 

šport starejših, razvojne in strokovne naloge v športu, kamor umeščamo izobraževanje strokovnega kadra, delovanje 

športnih društev, športne prireditve in promocija športa ter športni objekti in površine za šport v naravi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu. 

- Nacionalni program športa v RS. 

- Letni program športa v Občini Šentrupert. 

- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentrupert. 

-Zakon o društvih. 

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

Soustvarjanje pogojev, da čim večje število občanov aktivno preživlja prosti čas skozi programe športa. 

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

Letni izvedbeni cilji naj bi bili zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost športnih društev oz. izvajalcev 

športnih programov v občini ter sofinanciranje programov športa, ki jih izvajajo društva invalidov, v katera so 

vključeni člani iz občine Šentrupert. Občina naj bi na podlagi javnega razpisa sofinancirala izvajanje letnega 

programa športa v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Kazalci: število aktivnih članov v društvih. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

18042 – Razvojne in strokovne naloge v športu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina naj bi zagotavljala sredstva za sofinanciranje delovanja športnih društev, za izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov ter za športne prireditve oz. promocijo športa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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Planirana sredstva vključujejo prenesene obveznosti preteklega leta. 

18046 – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina naj bi zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe letnega programa športa na področju prostočasne 

športne vzgoje otrok in mladine, ki je nadgradnja športne vzgoje v vrtcu ali šoli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Planirana sredstva vključujejo prenesene obveznosti preteklega leta. 

18049 – Športna rekreacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina naj bi zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe letnega programa športne rekreacije in športa starejših. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

      Planirana sredstva vključujejo prenesene obveznosti preteklega leta. 

18050 – Šport invalidov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina naj bi zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe letnega programa športa invalidov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Planirana sredstva vključujejo prenesene obveznosti preteklega leta. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 

izobraževanja, izobraževanja odraslih ter oblike pomoči šolajočim. Dolžnost občine je zagotavljati čim boljše 

pogoje za izvajanje navedenih dejavnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o zavodih, 

- Odlok o ustanovitvi javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 

- Vizija in strategija občine Šentrupert. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti ustrezne  pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 

izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za izvedbo dejavnosti vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje 

otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti. 

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

Zagotavljati ustrezne prostorske pogoje glede na interes staršev po vključitvi otrok v vrtec.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli glede na starost otroka 

in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki 

imajo stalno prebivališče v občini Šentrupert in obiskujejo vrtce v občini in izven matične občine. Prav tako je 

obveznost občine, da sofinancira stroške izven cene programa, ki so zakonsko predpisani in subvencijo v primeru 

dodatnih olajšav. 

V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za delovanje bolnišničnih 

oddelkov v regijskih bolnišnicah, zato so vse občine v regiji tako podpisnice pogodbe za delovanje bolnišničnega 

oddelka, ki deluje v regionalni Splošni bolnišnici Novo mesto; sredstva se zagotavljajo v deležu glede na število 

prebivalcev občine Šentrupert v primerjavi s prebivalstvom celotne regije.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o vrtcih,  

-Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

-Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,  

-Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,  

-Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 

- Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, 

-Sklep Občine Šentrupert o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka. 

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

Dolgoročni oziroma splošni cilji z vidika otroka so tako zagotavljati predvsem:  

- zagotoviti vključenost vseh predšolskih otrok v programe varstva in vzgoje v vrtcu, 

-dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,  

-odprt in fleksibilen program za otroke,  

-pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,  

-uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcu,  

-večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,  

-upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,  

-racionalizacija časa v vrtcu,  

-večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca,  

-povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,  

-izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec in število oddelkov. 

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

- Zagotoviti optimalne pogoje (prostorske,  kadrovske, materialne) za izvajanje javne službe, 

- omogočiti pogoje za dvig kakovosti v izvajanju programov in večjo dostopnost vrtca v občini,  

- spremljanje poslovanja enote vrtca v občini in gibanja stroškov in s tem cene programov ter cene po potrebi 

pravočasno uskladiti, 

Pri doseganju navedenih ciljev ima pomembno vlogo država oziroma pristojno ministrstvo, ki pripravlja celotno 

zakonodajo na tem področju.  
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Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19001 – Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi  Zakona o vrtcih zagotavlja občina vrtcu, ki izvajajo javno službo, iz svojega proračuna sredstva za 

pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena programa iz prejšnjega stavka vsebuje stroške 

vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, 

normativi in standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in 

stroški živil za otroke. Sredstva zagotavlja občina za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno 

prebivališče. Osnova je cena programa, ki jo na predlog vrtca določi občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti 

oblikovana skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter 

z zakonom o vrtcih. 

Plačilo staršev določi  pristojni center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, v skladu z 

zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek 

cene programa, vendar največ 77% cene programa. V povprečju znaša plačilo staršev cca 30 % cene programa, 

razliko pa krije občina, z izjemo zasebnih vrtcev. 

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki po pravilniku niso všteti v ceno programa, so pa potrebni za 

izvajanje programov javne službe predšolske vzgoje: odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo 

obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno 

delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, kakor tudi dodatne stroške za 

otroke s posebnimi potrebami po odločbi pristojnega organa. 

       

      Največji strošek na postavki predstavljajo obroki najemnin za uporabo vrtca, skupaj z opremo,  

      ki jo bo občina plačevala do 31.12.2025, po izteku najemne pogodbe pa objekt preide v last občine.    

      Sredstva za najemnine se planira za prenesene in tekoče obveznosti.  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča temeljijo na veljavnih cenah programov v enoti vrtca pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki jih je sprejel 

Občinski svet občine Šentrupert, upoštevajoč število vključenih otrok v programe vrtca v tekočem šolskem letu,  ter 

ocenjenem deležu sofinanciranja občine v skladu z izdanimi odločbami o znižanem plačilu vrtca.  

 

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine vsebuje doplačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. V 

okviru postavke so planirana tudi sredstva za sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem oddelku Palček Splošne 

bolnišnice v Novem mestu, ki za občino Šentrupert znašajo 2,19%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Prenesene obveznosti iz leta 2019 in veljavne cene javnih programov v drugih vrtcih; število otrok vključenih v 

vrtce v tekočem šol. letu,  povprečni odstotek plačila staršev ter ocenjen delež sofinanciranja občine v skladu z 

izdanimi odločbami za tekoče leto. Sklenjena pogodba o sofinanciranju vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku Palček 

SB Novo mesto in aneks k pogodbi, ki ga je podpisalo 14 občin iz regije. 

 

19003 – Dodatni programi v vrtcih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sem spadajo sredstva za obogatitvene programe otrok (kot na primer: prireditve ob tednu otroka, sofinanciranje 

uvajanja plavanja za najstarejše otroke, ki so pred vstopom v šolo, zgodnje učenje angleščine, delavnice v okviru 

medgeneracijskega sodelovanja). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Predlog finančnega načrta javnega zavoda in proračunske zmožnosti občine. 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Opis podprograma 

Ta podprogram naj bi zajemal nadstandardne oz. obogatitvene programe za otroke (kot na primer: kulturni program  

in obdarovanje predšolskih otrok). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonskih podlag za ta namen ni, občina financira program v okviru proračunskih zmožnosti. 

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

Ohranili naj bi dostopnost obogatitvenega programa za najmlajšo ciljno populacijo. 

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

Niso planirani, ker ni predvidenih sredstev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19006 – Izvedba programa Veseli december 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke naj bi se planirala sredstva za nakup didaktičnih daril za novoletno obdaritev 

predšolskih otrok. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta. 

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

Predvideti je potrebno sredstva za nakup 128 daril po 15 eur/darilo. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva, ki jih je občina dolžna zagotavljati v okviru izvajanja javne službe za financiranje 

materialnih stroškov za delovanje osnovne šole, osnovne šole s posebnimi potrebami in glasbene šole. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi ter skrb za vzdrževanje 

ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti. 

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

Zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme ter dodatnih podpornih programov v skladu s 

proračunskimi zmožnostmi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih obveznosti za 

osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na sam 

pouk), drugi del pa lokalna skupnost, in sicer: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge 
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materialne stroške, ki so vezani na sam prostor za dejavnost osnovne šole. Poleg stroškov tehničnega varovanja 

zgradb in prostorov se zavodu preko tekočih transferov zagotavljajo sredstva za elektriko, plin, ogrevanje, vodo in 

komunalne storitve, sredstva za material za vzdrževanje in uporabo prostora, povračilo stroškov zavarovalnih premij 

objektov in opreme ter stroške za servisiranje opreme in naprav ter manjša vzdrževalna dela za nemoteno 

obratovanje.  

V okviru podprograma se lahko zagotavljajo tudi sredstva za vzpodbujanje dodatnega izobraževanja osnovnošolskih 

otrok.  

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi, da zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov 

in opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne (in zasebne) šole, ureja zakon o osnovni šoli, pogoje za 

opravljanje ter način izvajanja in financiranja osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter izobraževanje odraslih, pa ureja zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Dejavnost vzgoje in izobraževanja je določil tudi zakon o lokalni samoupravi, 

kot eno temeljnih nalog lokalne skupnosti. 

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

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni učencem nuditi temeljno 

znanje in jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Učenci se naučijo 

razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in radovednost, potrebo po 

stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi; šola jih vzpodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti 

ter sooblikuje njihove navade.  

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

Pozornost naj bi se namenjala izvajanju aktivnosti in ukrepov, ki jih zahteva proces primarnega izobraževanja. 

Kazalci: število učencev, realizacija programa, število izvedenih projektov, udeležba na tekmovanjih in doseženi 

rezultati. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19007 - Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni 

stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakonska obveznost občine je, da zagotavlja osnovni šoli sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov, drugih 

materialnih stroškov in stroškov uporabe šolskega prostora (varovanja objektov, zavarovanja premoženja), stroškov 

raznih storitev (najemnin, požarnega varstva, itd) ter stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme.  

Občina je dolžna zagotavljati tudi sorazmerni delež za materialne stroške delovanja OŠPP Mirna glede na število 

vključenih otrok s posebnimi potrebami iz občine Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

 

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

Podlaga za načrtovanje naj bi bili letni finančni načrti javnih zavodov, ki slonijo na realizaciji dejanskih stroškov 

preteklega leta in ocene predvidene porabe za naprej. Planirana sredstva vključujejo prenesene obveznosti 

preteklega leta in ne pokrivajo ocenjenih stroškov tekočega vzdrževanja prostorov v celoti.  

19008 – Dodatni programi v osnovni šoli 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zagotavljanjem dodatnih sredstev se spodbuja učence, da širijo svoja znanja skozi različne programe: računalniško 

opismenjevanje, šola v naravi za 7. razred, tečaj plavanja za 3.razred, raziskovalne naloge in projektno delo, bralna 

značka, tekmovanja in podobno. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izhodišča so opredeljena v predlogu finančnega načrta javnega zavoda. 

 

19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole ter 

nabavo opreme in na ta način zagotoviti optimalne prostorske in materialne pogoje za dejavnost.  

V okviru postavke investicijski transferi so planirana sredstva za poplačilo prenesenih obveznosti za obnovo 

preplastitve šolskega igrišča, ki je bila izvedena v letu 2018. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi delež sredstev za IKT 

opremo šoli in nadgradnjo brezžičnega omrežja, ker je odobreno 50% financiranje države. 

  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB211-11-0003 – Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole 

 

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

Izhodišča bi morala temeljiti na izkazanih dokumentih o prevzetih obveznostih preteklega leta in finančnega plana 

šole. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Glasbena šola Trebnje se poleg osnovne dejavnosti - izvajanje glasbenih vzgojno-izobraževalnih programov, 

ukvarja tudi s produkcijo in organizacijo koncertov oz. glasbenih prireditev in izvaja dejavnost tudi za občane 

občine Šentrupert. Financiranje lokalne skupnosti je omejeno na materialne stroške za uporabo prostora ter sredstva 

za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glede na število učencev po posameznih občinah. 

Ustanoviteljica GŠ Trebnje je Občina Trebnje, financiranje omenjenih dejavnosti pa je po občinah razdeljeno glede 

na število učencev iz posameznih občin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o glasbenih šolah,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o zavodih, 

- Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje.  

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

-  zagotavljanje pogojev za delovanje, 

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,  

- načrtno izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva,  

- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih  instrumentalnih 

ansamblih, orkestrih, pevskih zborih,  

- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,  

- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja.  

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

Število vključenih učencev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19012 - Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostor, opremo, drugi materialni stroški) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert  je v skladu z aktom o ustanovitvi dolžna zagotavljati sredstva za dejavnost glasbene šole za 

občane v deležu, glede na število vključenih učencev. V skladu z zakonom o lokalni samoupravi in zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, naj bi se glasbeni šoli zagotavljajo sredstva za: stalne (fiksne) 

materialne stroške (stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter stroške 

šolskega prostora ( varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroške raznih storitev ); stroške 
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tekočega vzdrževanja zgradb in opreme ; sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo 

(regres za prehrano, prevoz na delo ) in del za splošne (programske) materialne stroške. Javna glasbena šola lahko 

določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna 

skupnost.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so opredeljena v predlogu finančnega načrta javnega zavoda, vendar predlog proračuna za leto 2020 

sredstev za ta namen ne vključuje. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Opis glavnega programa 

Izobraževanje odraslih obsega osnovno šolo za odrasle, izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje 

oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, ter 

pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj izobraževanja odraslih postaja prednostna 

naloga vsake moderne družbe.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dvigniti izobrazbeno raven ter s tem izboljšati splošno izobraženost odraslih v občini. 

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

Čim bolj približati izobraževanje udeležencem in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno 

izvedbo omogočiti enostavno pot do novih znanj, omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v 

formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih, še naprej se uveljaviti kot izobraževalno, 

svetovalno, informacijsko in pospeševalno središče izobraževanja odraslih.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 Izobraževanje odraslih 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, katerega ustanoviteljica je tudi Občina 

Šentrupert, zagotavljajo sredstva za program osnovne šole za odrasle, univerzo za tretje življenjsko obdobje ter za 

nacionalni program izobraževanja odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izobraževanju odraslih. 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. 

- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih. 

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji.  

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

- povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje,  

- zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje, ki je blizu uporabnikom,  

- zagotoviti enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih. 

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

Zagotavljati dostopnost izobraževanja za odrasle, do katerega se opredeli župan. 

Kazalci: število programov in udeležencev. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19023 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert je kot soustanoviteljica javnega zavoda CIK Trebnje dolžna zagotavlja sredstva v deležu za 

pokrivanje obratovalnih stroškov učilnic za 4 oddelke osnovne šole za odrasle ter stroškov izvajanja nacionalnega 

programa za namen promocije vseživljenjskega učenja,  kar je v okviru javne službe in javnih izobraževalnih 

programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča naj bi sledila predlogu finančnega načrta javnega zavoda. 

19038 - Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert namenja proračunska sredstva tudi za dogovorjene programe, ki jih izvaja CIK Trebnje, s 

katerimi se pokrivajo stroški za plačilo avtorskih honorarjev, potni stroški predavateljev na delavnicah, stroški 

mentorjev in materialni stroški izvedbe krožkov, stroški promocije UTŽO ter stroški organizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so navedena v predlogu finančnega načrta, za izvedbo delavnic in študijskih krožkov, ki se bodo izvajali v 

Trebnjem in Šentrupertu, da katerega se opredeli župan.  

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije za dijake in študente. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem in večja kakovost vzgojnega dela ter pomoč pri 

izobraževanju v srednješolskih programih ter na univerzah. 

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

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v občini z brezplačnim šolskim prevozom, zagotovitvijo varstva 

učencev, ki čakajo na organiziran prevoz in subvencioniranjem šolske prehrane (kosil) učencem, ki prihajajo iz 

socialno najšibkejših družin. Z javnim razpisom pa omogočiti enake možnosti pri kandidaturi za podelitev štipendij 

dijakom in študentom.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 Štipendije 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Osnovnim šolam se zaradi izpolnjevanja zakonske zahteve države po zagotovitvi varstva vsem tistim učencem, ki 

čakajo na organiziran prevoz, zagotavljajo tudi sredstva za namen varstva vozačev. Sredstva so namenjena za 

opravljene ure oziroma za delo učiteljev, ki to varstvo opravljajo.  

V okviru podprograma se z regresiranjem prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj izpolnjujejo zakonske 

obveznosti lokalne skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o osnovni šoli,  
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-Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

-Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah, 

-Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert. 

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

- Zagotavljanje šolskih prevozov učencem iz osnovne šole, ki so do te pravice upravičeni ter učencem osnovne šole 

s prilagojenim programom,  

- omogočiti varnost med čakanjem na organiziran šolski prevoz, 

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

Zagotavljati varne in ustrezne prevoze vsem tistim učencem, ki so do te pravice upravičeni na podlagi zakona ter 

zagotavljanje varstva učencev, ki čakajo na organiziran prevoz.  

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

19009 - Varstvo vozačev (kadri) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o osnovni šoli mora šola učencem, ki čakajo na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo, finančna 

sredstva za pokrivanje stroškov kadra pa se krijejo iz proračuna lokalne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so opredeljena v predlogu finančnega načrta javnega zavoda. 

19029 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna v skladu z zakonom  o osnovni šoli zagotavljati brezplačne prevoze učencem, katerih 

stalno prebivališče je oddaljeno od šole več kot štiri kilometre. Učencem v 1. razredu je dolžna organizirati 

brezplačne prevoze ne glede na oddaljenost prebivališča od šole, če je zagotovljeno njihovo spremstvo, v ostalih 

razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 

šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov 

prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva. 

Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole pa so upravičeni tudi učenci s 

posebnimi potrebami. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izvajalec prevozov je izbran na podlagi javnega razpisa, v letu 2018 je bil sklenjen okvirni sporazum za obdobje 

štirih let z izbranim izvajalcem.  Cene prevozov na kilometer so določene in fiksne za tekoče šolsko leto, usklajujejo 

pa se letno glede na vpliv življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih Statističnega urada RS. Planirana 

sredstva bi morala vključevati tudi prenesene obveznosti iz leta 2019. 

V tekočem šolskem letu sta bili izdani tudi dve odločbi o povračilu stroškov prevoza staršem za prevoz otrok s 

posebnimi potrebami.   

19069003 - Štipendije 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se kot pomoč podeljujejo štipendije mladim, perspektivnim osebam, z jasnimi cilji in vizijo 

ter željo delovati v lokalnem okolju, preko  štipendij za deficitarne poklice pa je možno tudi sofinanciranje štipendij, 

pridobljenih iz naslova »Štipendijske sheme za Dolenjsko«, katero vodi Razvojni center Novo mesto za pomoč 

podjetnikom. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine  Šentrupert. 

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

Zagotavljati dodatna sredstva za pomoč pri izobraževanju mladih. 

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

Predlog za novo šolsko leto ne predvideva novih pomoči oz. podelitev  štipendij.  

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin 

prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč 

potrebujejo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

-Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ukrep pomoči za dvig natalitete in izboljšanje ekonomsko socialnega položaja družin. 

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

Zagotoviti sredstva za pomoč mladim družinam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20039001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za pomoč staršem ob rojstvu otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku in praktičnem darilu za novorojence v občini Šentrupert. 

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

Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka, saj se stroški z novim 

družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev. 

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

Vsaki družini v občini ob rojstvu novorojenčka pomagati z enkratnim denarnim prispevkom in praktičnim darilom. 

Kazalci: število novorojencev. 
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4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20022 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog je, da enkratni denarni prispevek v višini 180 EUR na novorojenca ostane na ravni preteklega leta, praktično 

darilo pa prispevajo Dolenjske lekarne, s katero je občina podpisala donatorsko pogodbo o prejemu darilnih bonov v 

vrednosti 20 eur na novorojenca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Višina prispevka na novorojenca ter ocena gibanja rojstev v občini; predvidena sredstva zadoščajo za povprečno 

število vlog (25 letno).   

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za financiranje družinskega pomočnika, institucionalno 

varstvo, storitev pomoč družini na domu, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

V okviru glavnega programa je potrebno uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti potrebna sredstva 

za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna 

sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb. 

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

Občina je dolžna zagotavljati pogoje za socialno varstvo vsem prebivalcem občine, ki izhajajo iz ciljne populacije 

socialno ogroženih skupin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri 

opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire 

družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o socialnem varstvu,  

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.  

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem v tem, da se invalidnim osebam nudi nega in oskrba v domačem okolju 

in se jim s to obliko pomoči oddalji odhod v institucionalno varstvo. Kazalci, s katerimi se meri doseganje 

dolgoročno zastavljenih ciljev, se kažejo v deležu invalidnih oseb, ki ob pomoči družinskega pomočnika živijo v 

svojem primarnem okolju. Hkrati se zmanjšuje tudi brezposelnost, saj mora družinski pomočnik po dosedanji 

ureditvi izpolniti enega od naslednjih pogojev:  

-da je oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, ali  
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-se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb, ali 

- je zapustila trg dela. 

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

Letni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so identični dolgoročnim ciljem.  

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20007 - Financiranje družinskega pomočnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zakonu o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v 

duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

življenjskih potreb. O izbiri določene osebe za družinskega pomočnika odloči center za socialno delo na podlagi 

mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni minister. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 

dohodek oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od 

polnega. Trenutno ima ta status 1 oseba iz naše občine. Višina prispevka upravičenca do izbire družinskega 

pomočnika in zavezanca za plačilo družinskega pomočnika je predpisana s strani države. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Število upravičencev do družinskega pomočnika v tekočem letu. Mesečni strošek na upravičenca se zagotavlja v 

skladu s sprejetim sklepom pristojnega ministrstva in je določen z nominalnim zneskom; posledično se obseg  

sredstev nekoliko manjša, ker se del plačanih sredstev vrne v proračun iz Zavoda za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje Slovenije. Planirana sredstva ne vključujejo napovedanega povišanja stroškov minimalne plače. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Opis podprograma 

Občina v okviru tega podprograma financira bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, kadar je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o 

delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev v zavodih izda pristojni center za socialno delo. Po zakonu o socialnem 

varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na 

domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, 

s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 

družini ali v drugi organizirani obliki. Dejavnost izvajanja pomoči na domu se iz proračuna občine v skladu z 

zakonom o socialnem varstvu financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Razliko krijejo samo plačilno sposobni 

uporabniki in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj sredstev pa krije razliko do polne višine občina, za tiste, ki 

nimajo nikakršnih sredstev, pa stroške krije občina v celoti. V okviru tega podprograma je potrebno zagotavljati tudi 

sredstva za povračila dodatnih stroškov najema vozil, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po 

pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in s katerim izvajalec nemoteno izvaja 

storitev pomoč družini na domu.   

Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o socialnem varstvu.  

-Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  

-Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.  

-Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. 

-Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  

-Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu.  

-Zakon o lokalni samoupravi.  

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

Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja 

posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po 

načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu socialne pravičnosti. V 
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proračunu občine se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma 

drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Pomoč družini na domu je storitev, 

ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 

okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in 

uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 

drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina 

posebej. V skladu z resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva se javna služba pomoč družini na domu 

organizira za najmanj 3% oseb, starih 65 let in več ter za najmanj 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč 

na domu ali mobilno pomoč zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni ali iz drugih razlogov. S tem 

naj bi se dosegel zaželen učinek, da se v Republiki Sloveniji zagotovi socialna oskrba na domu za vsaj 10.000 oseb, 

starih nad 65 let in vsaj za 900 drugih odraslih oseb. Pravico do storitve pomoči družini na domu se uveljavlja po 

načelu enake dostopnosti in proste izbire oblike za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih 

socialne pravičnosti. Iz resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje 

kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in 

razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.  

Kazalci, s katerimi se meri doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev so: predvsem delež oseb, ki potrebujejo 

socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo. Zaradi 

teritorialne razvejanosti občine Šentrupert je potrebno dogovoriti dodaten program povračila stroškov kilometrin oz. 

povračilo stroškov najema vozil, ki niso zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po pravilniku o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in s katerimi izvajalec nemoteno izvaja storitev pomoč družini na domu.  

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20008 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v 

zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi 

plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve odloči, 

na osnovi vložene zahteve za oprostitev plačila storitve, pristojni center za socialno delo. Merila za določanje 

oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje uredba o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Trenutno  je v institucionalno varstvo vključenih 15 

občanov (od tega 5 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) za katere občina doplačuje stroške oskrbe, 

bivajo pa v različnih javnih zavodih in varstveno delovnih centrih po Sloveniji: Trebnje, Črnomelj, Hrastovec v 

Slovenskih goricah, Lukavci pri Ljutomeru, Novo mesto in Črna na Koroškem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o višini plačila oz. doplačila občine in prenesene obveznosti. 

 

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šentrupert  ima v skladu z zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo Pomoč družini na domu, 

ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje. 

Uporabnikom je nudena gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju 

socialnih stikov ter dostava kosila.  Cena storitve poleg stroškov vodenja zajema tudi stroške neposredne socialne 

oskrbe. 

Cena storitve je oblikovana v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in 

se praviloma usklajuje enkrat letno, pri čemer znaša subvencija občine  63 % ekonomske cene programa, uporabniki 

oz. zavezanci pa plačujejo storitev v skladu z uredbo o merilih za oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so opredeljena v predlogu letnega plana izvajalca, glede na število uporabnikov storitve za pomoč družini 

na domu, ki jim ta pravica pripada, vendar planirana sredstva ne bodo zadostovala potrebam uporabnikov. Število 

oseb, ki potrebujejo tovrstno pomoč namreč narašča. 

 

20023 - Povračilo stroškov kilometrin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena povračilu stroškov najema vozil, ki niso zajeti s strukturi priznane cene  pri izvajanju storitve 

pomoč družini na domu, so pa nujno potrebni za nemoteno izvajanje obiskov pri občanih, ki so upravičeni do te 

storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča so opredeljena v predlogu finančnega plana  izvajalca storitve PND v skladu z izkazanimi potrebami 

uporabnikov. Predlog proračuna predvideva le delno pokritje teh stroškov. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Sredstva podprograma se namenjajo za izplačila enkratnih socialnih pomoči, za subvencioniranje najemnin, zaradi 

socialne ogroženosti in za plačilo morebitnih pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu.  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.  

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša ublažiti socialne stiske in pomagati materialno ogroženim 

skupinam prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali 

premostitvi trenutnih težav, v katerih so se znašli zaradi izgube zaposlitve, težke bolezni, itd. 

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

Zagotovitev sredstev za programe, namenjene socialnemu varstvu materialno ogroženim družinam in 

posameznikom. 

Kazalci: število upravičencev. 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20015 - Enkratne pomoči socialno ogroženim in drugi enkratni izdatki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, ki jim je zaradi trenutne 

materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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



 

31 

 

Podlaga  za dodelitev denarne socialne pomoči je Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna 

Občine Šentrupert in odločba o dodelitvi te pravice, izdana v postopku. Najvišji znesek je omejen na 300 eur letno 

na osebo. 

 

20016 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do subvencioniranja najemnin so po zakonu upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, ki jim 

lastna sredstva ne zadoščajo za plačilo tržne najemnine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Podlaga  za dodelitev subvencije  najemnine je Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, o čemer odloča 

pristojni center za socialno delo. Trenutno sta izdani dve odločbi o priznanju pravice, mesečna obveznost znaša  445 

eur. 

 

20017 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov za občane, za katere se ugotovi, da niso imeli lastnih sredstev in so 

družinske razmere takšne, da sredstev za kritje plačila teh stroškov ni mogoče pridobiti iz drugega vira. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Občina je dolžna zagotavljati sredstva v te namene, če nastane potreba po tovrstni pomoči.  

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki izvajajo humanitarne in preventivne programe s področja socialnega 

varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu. 

- Zakon o Rdečem križu. 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in mladinskih dejavnosti. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem: 

- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 

učinkovitost, - spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 

varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, 

- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig 

kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

- zvišanje kvalitete življenja občanov,  

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

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

Letni izvedbeni cilji so skladni z dolgoročnimi cilji: 

- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 

učinkovitost, 
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- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih 

programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih 

pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

- zvišanje kvalitete življenja občanov, 

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

20020 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s proračunskimi zmožnostmi naj bi se sofinancirali humanitarni programi, ki so v pomoč občanom ter 

programi  v okviru projekta Zdrave občine, ki ga sofinancirajo: Občina Trebnje, Občina Mirna, Občina Mokronog-

Trebelno in Občina Šentrupert ter programov izvajalcev iz nevladnih organizacij, v katere so vključeni aktivni 

udeleženci iz občine Šentrupert. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

     Planirana sredstva so za potrebe občanov po humanitarnih pomočeh Rdečega križa (paketi). 

 

20021 – Drugi odhodki za področje socialnega varstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotoviti bi bilo potrebno sredstva za potrebe sodelovanja s pristojnim centrom za socialno delo, v primerih 

dodelitve občinskih denarnih pomoči. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Po potrebi se sklene dogovor o sofinanciranju med občino in izvajalcem, v kolikor so za to zagotovljena sredstva. 

 

20024 – Dejavnost Rdečega križa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je po zakonu o Rdečem križu dolžna zagotoviti sofinanciranje v deležu za stroške dela zaposlene sekretarke 

in delež materialnih stroškov za pisarno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov. 

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

Izhodišča za vse štiri občine, ki jih pokriva OZ RK Trebnje so opredeljena v finančnem načrtu, vendar se planirajo 

le sredstva za prenesene obveznosti iz leta 2019. 

 


