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OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTRUPERT 
Odbor za okolje in prostor in gospodarske javne službe 
Odbor za proračun in finance 
Odbor za gosporadstvo, kmetijstvo in turizem 
Odbor za družbene dejavnosti 
 
 
 
Zadeva: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠENTRUPERT V 
OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2013 
 
 
 
Proračun Občine Šentrupert za leto 2013 je bil sprejet na 19. redni seji, dne 27.12.2012, Odlok o 
proračunu Občine Šentrupert za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2012. 
 
Skladno s petim odstavkom 94. člena Statuta Občine Šentrupert (Ur.l. RS, št- 12/07 in 102/09) 
župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju  proračuna najkasneje do 30. septembra za prvo 
polovico tekočega leta. 
 
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert v obdobju januar-junij 2013 vsebuje podatke 
in informacije, ki so določene z zakonskimi predpisi, Statutom Občine Šentrupert in Odlokom o 
proračunu Občine Šentrupert za leto 2013. 
 
PREDLOG SKLEPA 
Predlaga se sprejem naslednjega sklepa. 
 
 
SKLEP 
 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Šentrupert v obdobju januar-junij 2013. 
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VI. Obrazložitev splošnega dela realizacije proračuna  Občine Šentrupert za obdobju 

januar-junij 2013 
 
 
 

  VELJAVNI    

  PRORAČUN REALIZACIJA / v € 

PRIHODKI SKUPAJ 4.813.020 1.367.146 
ODHODKI SKUPAJ 5.193.896 1.476.505 

 
 

Skupna višina načrtovanih prihodkov Občine Šentrupert za leto 2013 je 4.813.020 eur, od tega je 
bilo v prvem polletju leta 2013 realiziranih 1.367.146 eur, kar pomeni 28,4 %. 
Skupna višina načrtovanih odhodkov Občine Šentrupert za leto 2013 je 5.099.647 eur, od tega je 
bilo v prvem polletju leta 2013 realiziranih 1.476.505 eur, kar pomeni 28,4 %. 
 
 

  VELJAVNI    

  PRORAČUN REALIZACIJA / v € 

TEKOČI PRIHODKI  3.447.193 1.361.651 

DAVČNI PRIHODKI 2.182.685 956.226 
NEDAVČNI PRIHODKI 1.264.508 405.425 

 
 

Tekoči odhodki vključujejo davčne in nedavčne prihodke. Tekoči odhodki so bili realizirani v 
višini 1.361.651 eur glede na veljavni proračun to predstavlja 39,5 %. Od tega so bili 50 % 
realizirani davčni prihodki in 32,1 % nedavčni prihodki. 
Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na 
blago in storitve ter druge davke in so bili glede na veljavni proračun realizirani 43,8 %. 
Nedavčni prihodki zajemajo udeležbo na dobičku in dohodkih od premoženja, takse in 
pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni 
prihodki in so bili glede na veljavni proračun realizirani 32,1 %.  
 
Kapitalski prihodki, prejete donacije ter transferni prihodki v prvi polovici leta 2013 še niso imeli 
realizacije. 
 
 
 

 

  VELJAVNI    

  PRORAČUN REALIZACIJA / v € 

TEKOČI ODHODKI 1.805.591 602.986 
TEKOČI TRANSFERI 975.442 363.241 
INVESTICIJSKI ODHODKI 2.344.768 477.171 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 68.085 33.107 

 
 
 



TEKOČI ODHODKI 
 
Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile realizirane 45,5 %,  v višini 104.681 €,  glede na veljavni 
proračun 223.900 €. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili glede na veljavni proračun, 
ki je predvidevajo višino 41.897 €,  realizirani v višini 19.245 €, kar pomeni 45,9 €. 
Največji obseg porabe tekočih odhodkov zajemajo izdatki za blago in storitve,  v veljavnem 
proračunu za leto 2013 je predvidenih 1.415.094 €, realiziranih je bilo 31,6 %, v višini 447.740 €.  
Izdatki, ki zajemajo blago in storitve so pisarniški in splošni material ter storitve, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, tu 
odpade najvišji delež realizacije na vzdrževanje cest, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine ter drugi operativni odhodki. 
Plačila domačih obresti so izdatki namenjeni za plačilo obresti od prejetih kreditov in sicer so bile 
realizirane 35,5 %, v višini 19.903 €, glede na veljavni plan, ki predvideva 56.000 €. 
Med tekoče izdatke sodi tudi rezerva, ki zajema splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko 
rezervo, vendar nista bili porabljeni. 
 
TEKOČI TRANSFERI 
 
Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.  
Subvencije v prvem polletju leta 2013 niso realizirane. 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, mednje sodijo npr. štipendije, regresiranje prevozov 
v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev, izplačila družinskemu pomočniku so bili realizirani 37,2 % v višini 363.241 €, glede na 
veljavni proračun, ki predvideva 975.441 € porabe  v letu 2013. 
 
Realizacija drugih domačih transferom zajema sredstva prenesena drugim občinam, prispevek  v 
ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoče transfere v javne sklade ter 
tekoče transfere v javne zavode, ki  so bila realizirana 33,7 %, v višini 104.952 €, glede na veljavni 
proračun v višini 311.547 €. 
 
 
INVESTCIJSKI ODHODKI 
 
Med investicijske odhodke sodijo nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, 
rekonstrukcije  in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih 
bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študijo o izvedljivosti projektov. Investicijski 
odhodki so bili realizirani 20,4 %, v višini 477.171 €, glede na veljavni proračun, ki predvideva 
2.344.768 € investicijskih odhodkov. 
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
Investicijski odhodki so bili realizirani 48,6 %, v višini 33.107 €, glede na veljavni proračun, ki 
predvideva 68.095 €. 
 
 
 
 
 
 



PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar-junij 2013 zgolj plačane 
prihodke in odhodke. Realizirala je več odhodkov, kar se odraža v primanjkljaju odhodkov nad 
prihodki. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2013 realizirala prihodke v višini 
1.367.146 eur in odhodke v višini 1.476.505 eur ter kako izkazuje primanjkljaj odhodkov nad 
prihodki v višini -109.358 eur. 
 
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERATEV IN NALOŽB 
 
V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar –junij 2013 občina izkazuje povečanje 
kapitalskih deležev v višini 30.000 eur. Občin Šentrupert je ustanovila podjetje Dežela kozolcev, 
d.o.o. z ustanovnim kapitalom 30.000 eur. 
 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. 
V mesecu januarju 2013 se je občina kratkoročno likvidnostno zadolžila v višini 230.000 eur. V 
mesecu juniju 2013 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 420.000 eur. Na dan 30.06.2013 je 
bilo odplačanih tudi za 28.826 eur glavnic dolgoročnih kreditov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. Obrazložitev posebnega dela realizacije proračuna Občine Šentrupert za obdobje 

januar-junij 2013 
 
 
 
1000  OBČINSKI SVET 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 
01001 Stroški svetnikov 
Na podlagi Pravilnika o višini in določanju plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine 
Pentrupert ter o povračilih stroškov objavljenega dne 31.12.2007 v Ur. L. RS, št. 47/07, ter 
spremembami pravilnika, z dne, 06.11.2008, se izplačujejo sejnine. 
 
01015 Odnosi z javnostmi 
Proračunska postavka ni bila realizirana, ker ni bilo potrebe, da bi občinski svet sam organiziral 
sestanke z mediji. 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0401 Kadrovska uprava 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
 
04001 Občinska priznanja 
Sredstva še niso porabljena, saj so namenjena za nakup ter izdelavo občinskih priznanj, ki se 
podeljujejo ob občinskem prazniku. 
 
0403 Druge skupne administrativne službe  
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
04004 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za objavo odlokov, aktov, 
pravilnikov in razpisov v Uradnem listu RS.  Inštitut za lokalno samoupravo nam z spletno 
aplikacijo Informacij javnega značaja objavlja vse naše objave. 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
 
06003 Delovanje drugih nevladnih institucij lokalnih skupnosti (Združenje občin, SOS…) 



Sredstva so namenjena za letno članarino (Združenje občin in SOS) katerega članica je 
tudi Občina Šentrupert. 
 
  
 
0603 Dejavnost občinske uprave  
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
 
06015 Nakup računalniške opreme  
Sredstva proračunske postavke za nakup računalniške opreme v tem obdobju niso bila 
porabljena, ker v obravnavanem polletju ni bilo realizacije z nakupi, saj v tem obdobju za to ni 
bilo izkazane posebne potrebe. 
 
 
18  KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLANDE ORGANIZACIJE 
 
1803 Programi v kulturi 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
 
 
18026 Programi lokalne televizije 
Občina Šentrupert ima sklenjeno pogodbo s Televizijo Novo mesto za sofinanciranje 
Dolenjskega obzornika, ki obvešča občane o dogajanju v naši občini. 
 
18027 Izdajanje občinskega časopisa 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za izdajo časopisa ŠentRupert, 
ki je za občane brezplačen, veliko časopisov pošljemo tudi bivšim domačinom, ki ne živijo tukaj, 
vendar redno spremljajo dogajanja v kraju. 
 
 
2000 NADZORNI ODBOR 
 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
0203 FISKALNI NADZOR 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
02005 Dejavnost nadzornega odbora 
Sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, vendar še ni bilo realizacije. 
 
 
 
 
 
 



3000 ŽUPAN 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
0101 Politični sistem 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 
01012 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestilo za neporfesionalno opravljanje 
funkcije  
Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, prispevkov za socialno varnost, prisprevke za 
zdravstveno zavarovanje ter materialne stroške za župana, mesečno. 
 
 
01013 Materialne stroški za funkcionarje (reprezentanca) 
Sredstva so bila porabljena za reprezentanco, kamoar sodijo osvežilni napitki ob obiskih in 
pogostitve. Drugi splošni material zajema druge materialne stroške protokola, potrebne ob 
slovestnostih v občini Šentrupert. Med to sodijo aranžiranje priložnostnih spominkov, cvetlični 
aranžma itd. 
 
01014 Odnosi z javnostmi 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana na podlagi izvedenih aktivnosti skladno z 
izvajalsko pogodbo za redno izvajanje nalog vezanih na odnose z javnostmi (oblikovanje in 
distribucija rednih sporočil za javnost, oblikovanje vsebinskih člankov in reportaž o projektih, ki 
se izvajajo v občini, objava informacij občine v medijih), prav tako je bil del sredstev realiziranih 
za objave naročenih oglasov v posameznih medijih (časopisi, radio). 
 
 
01016 Stroški komicij, ki jih imenuje župan 
Proračunska postavka je bila realizirana za izplačilo sejnin strokovni komisiji. 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0403 Druge skupne administrativne službe  
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
04008 Pokroviteljstva občine 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za redno delovanje javnega kulturnega 
programa KUD OPO sv. Rupert Šentrupert, ki so se zagotovila izvajalcu v obliki mesečnih 
dvanajstin, na podlagi letnega programa in pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013.  
Del sredstev, namenjen drugim programom, ki niso predmet drugih javnih razpisov, ostaja 
nerealiziran, saj poziv še ni zaključen. 
 

04011 Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja – spominski dnevi) 

Sredstva še niso bila porabljena, saj večina računov za izvedene aktivnosti prejmemo v drugi 
polovici leta. Občina Šentrupert je praznovala šesti občinski praznik. 



4000  OBČINSKA UPRAVA 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02002 Stroški plačilnega prometa 

Sredstva so bila porabljena za stroške provizije, stroški plačilnega prometa Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila. 

 

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0402  Informatizacija uprave 
  
04029002 Elektronske storitve 
 
04007 Spletne strani občine 
Sredstva proračunske postavke smo namenili za redno vzdrževanje spletnih strani Občine 
Šentrupert. 
 
0403 Druge skupne administrativne službe  
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
04013 Izvršbe in drugi sodni postopki, storitve sodnih cenilcev, notarjev,… 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za izvajanje nalog »zunanjega« 
pravnega zastopanja občine na podlagi pogodbe z zunanjim sodelavcem za nudenje pravne 
pomoči v premoženjsko pravnih zadevah ter na podlagi izvajalske pogodbe z odvetniško pisarno 
za nudenje pravnih storitev za potrebe zaščite interesov Občine Šentrupert. V okviru proračunske 
postavke so realizirani tudi stroški notarskih storitev, ki nastanejo pri zemljiško knjižnem urejanju 
zemljišč. 
 
04019 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana na podlagi prevzetih pogodbenih obveznosti iz 
naslova stroškov sodnih postopkov. 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 



06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
06004 Transferi za delovanje regionalne razvojne agencije 
V okviru proračunske postavke se zagotavlja sofinanciranje delovanja regionalne razvojne 
agencije, to je Razvojnega centra Novo mesto (RC NM), ki je s strani Sveta regije izbran za 
subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v JV Sloveniji in na podlagi tega statusa 
opravlja razvojne naloge za občine skladno s 30. členom zakona o spodbujanju sladnega 
regionalnega razvoja. Izvajanje nalog regionalne razvojne agencije je redno potekalo, realizacija 
sredstev pa bo v drugi polovici leta. 
 
 
06019 Razvojna strategija 
V prvem polletju še ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti za analizo doseganja ciljev sprejete 
razvojne strategije občine. 
 
 
 
0603 Dejavnost občinske uprave  
 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
06007 Plače delavcev občinske uprave 
Porabo na tej postavki predstavljajo sredstva za plačo. 
V prvem polletju leta 2013 je bil izplačan regres za letni dopust. 
Skladno z Uredbo o povračilih stroškov prevoza na delo in z dela, delavcem in funkcionarjem v 
državnih organih, je bilo delavcem izplačano povračilo prevoza na delo. 
Sredstva za nadurno del o se izplačujejo s skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in 
odredbah delodajalca.  
 
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 
Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za nemoteno poslovanje občinske uprave ( 
nabavo pisarniškega materiala, električna energija, čiščenje poslovnih prostorov, plačilo 
telefonskih, poštnih  in komunalnih storitev, plačilo študentskega servis, obiskovanje seminarjev 
in konferenc). 
 
 
06020 Stroški skupnega prekrškovnega organa 
V marcu 2013 je pričela delovati Skupna občinska uprava Mirnska dolina oz. medobčinski 
inšpekcijski organ. Sredstva proračunske postavke zagotavljajo skladno z Odlokom o ustanovitvi 
skupne občinske uprave Mirnska dolina (UL RS, št. 27/2012) delež Občine Šentrupert pri 
participaciji pokrivanja stroškov delovanja organa skupne občinske uprave, ki vključujejo stroške 
najema prostorov, stroške dela ter materialne stroške. 
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanjem občinske 
uprave 
 
06011 Najemnine upravnih prostorov 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za plačilo najemnine za 
poslovne prostore občinske uprave. 
 
06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 



Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske in strojne 
opreme dogovorjene z pogodbami in  zavarovanje le-te. 
 
06013 Nakup opreme  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za nakup opreme za potrebe dela zaposlenih, 
vse v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po dobavi opreme s strani dobavitelja. 
 
06014 Nakup računalniške in programske opreme  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za nakup računalniške in licenčne programske 
opreme za potrebe dela zaposlenih, vse v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po dobavi 
opreme in instalaciji vseh komponent posamezne opreme s strani izvajalcev in zajemajo 
računalnike, UPS-brezprekinitveni napajalnik in kazalne naprave ter nadgradnjo računovodskega 
programa. 
 
06017 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 
Sredstva proračunske postavke v tem obdobju niso bila porabljena, saj za to ni bilo izkazane 
nobene potrebe. 
 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
V okviru proračunske postavke so se sredstva namenila 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. 
Sredstva iz proračunske postavke niso bila porabljena, ker je omenjeni dokument še v izdelavi. 
 
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite  
Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena, ker so aktivnosti še v teku. 
 

07004 – Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij   
Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov dejavnosti usposabljanja in opremljanja 
društev, vendar še niso bila porabljena. 
 

07008 - Dejavnost občinske gasilske zveze 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za delovanja občinske gasilske 
zveze, občinskih prostovoljnih gasilskih društev. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med 
Občino Šentrupert, Gasilsko zvezo Trebnje in posameznimi gasilskimi društvi. V pogodbi je 
določen obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. 
 

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 
opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila po 
pogodbi o sofinanciranju za PGD Šentrupert. 
 



 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  
 
08029001  Prometna varnost 
 

08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
Sredstva proračunske postavke so namenjena za varnost v cestnem prometu, za izvajanje 
prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje 
in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Sredstva še niso bila realizirana, ker je program Jumicar in kolesarčki na OŠ 
Šentrupert še v izvajanju. 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja  
 
10039001  Povečanje zaposljivosti 
 
10001 Lokalni zaposlitveni program 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana na podlagi zahtevkov in ustreznih dokazil o 
izvedbi programov javnih del, v skladu s sklenjenima pogodbama z izvajalcema, ki sta kandidirala 
na javnem razpisu pri Zavodu RS za zaposlovanje (OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in CSD 
Trebnje). 
 
 
11 KMETIJSKTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstva 
 
11003 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentrupert za programsko obdobje 2008-2013 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 
2013 (UL RS, št. 18/2013). V okviru javnega razpisa so bila razpisana tudi sredstva za 
sofinanciranje ukrepa: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Rok za predložitev vlog za navedeni 
ukrep je 18.10.2013, zato sredstva proračunske postavke v prvem polletju še niso bila realizirana. 
 
11004 Naložbe v kmetijska gospodarstva 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentrupert za programsko obdobje 2008-2013 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 
2013 (UL RS, št. 18/2013). V okviru javnega razpisa so bila razpisana tudi sredstva za 
sofinanciranje ukrepa: Naložbe v kmetijska gospodarstva. V skladu s pogodbami o sofinanciranju 
programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2013 za 
naveden ukrep je možno črpanje sredstev na podlagi zahtevka upravičenca po realizaciji 
programa, ki je predmet sofinanciranja. Rok za vložitev zahtevka je 30. 11. 2013. V prvi polovici 
leta sredstva še niso bila realizirana. 
 



11009 Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentrupert za programsko obdobje 2008-2013 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 
2013 (UL RS, št. 18/2013). V okviru javnega razpisa so bila razpisana tudi sredstva za 
sofinanciranje ukrepa: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. V skladu s 
pogodbo o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v letu 2013 za naveden ukrep je možno črpanje sredstev na podlagi zahtevka 
upravičenca po realizaciji programa, ki je predmet sofinanciranja. Rok za vložitev zahtevka je 30. 
11. 2013. V prvi polovici leta sredstva še niso bila realizirana. 
  
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
11005 Las leader 
Sofinanciranje aktivnosti upravljavca LAS–Lokalne akcijske skupine zagotavlja sodelovanje 
Občine pri pripravi in izvajanju izvedbenih projektov, ki se lahko financirajo iz sredstev 
LEADER. V letu 2013 je podpisana pogodba z Razvojnim centrom Novo mesto, ki je 
upravljavec LAS, za izvajanje aktivnosti LAS v letu 2013. V prvem polletju še ni bilo realizacije 
sredstev. 
 
11006 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentrupert za programsko obdobje 2008-2013 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 
2013 (UL RS, št. 18/2013). V okviru javnega razpisa so bila razpisana tudi sredstva za 
sofinanciranje ukrepa: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V skladu s 
pogodbo o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v letu 2013 za naveden ukrep je možno črpanje sredstev na podlagi zahtevka 
upravičenca po realizaciji programa, ki je predmet sofinanciranja. Rok za vložitev zahtevka je 30. 
11. 2013. V prvi polovici leta sredstva še niso bila realizirana. 
 
11007 Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju 
 
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Šentrupert za programsko obdobje 2008-2013 je bil objavljen javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 
2013 (UL RS, št. 18/2013). V okviru javnega razpisa so bila razpisana tudi sredstva za 
sofinanciranje ukrepa: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju. V skladu s 
pogodbami o sofinanciranju programov na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v letu 2013 za naveden ukrep je možno črpanje sredstev na podlagi zahtevka 
upravičenca po realizaciji programa, ki je predmet sofinanciranja. Rok za vložitev zahtevka je 30. 
11. 2013. V prvi polovici leta sredstva še niso bila realizirana 
 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in žiali 
 
11010 Zavetišče (azil) za živali 
V skladu z zakonskimi določbami občina za zagotavlja sredstva za delovanje zavetišča.  Sredstva 
so bila porabljena za oskrbo zapuščenih živali, ki so bile nameščene v zavetišče. 
 



1104 Gozdarstvo 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 

11013 - Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge 
gozdne infrastrukture (gozden vlake) 
V prvi polovici leta je bila z RS – Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Zavodom za gozdove Slovenije podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest. Na podlaga 
programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2013 Zavoda za gozdove Slovenije je bilo oddano 
naročilo za izvedbo vzdrževanja. Vzdrževanje bo opravljeno v drugi polovici leta. 
Del sredstev se je porabil za odločbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2012. 
 
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 
 
12029001 Oskrba z električno energijo 
 
12006 Dolb Dob 
Sredstva proračunske postavke niso bila realizirana zaradi prenosa izvedbe projekta na JP 
Energetiko Šentrupert, kot nosilca projekta. 
 
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 
12001 Lokalni energetski koncept  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za storitve energetskega managerja in 
obveznosti kot izhajajo iz pogodbe za energetsko svetovanje (učinkovito upravljanje z energijo v 
občini Šentrupert) s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev občine o prednostih 
izrabe obnovljivih virov energije ter o učinkoviti rabi energije. Vsa sredstva so bila realizirana 
skladno z izvajalsko pogodbo na podlagi izvedenih aktivnosti v vsakem kvartalu na podlagi 
rednega poročila o izvajanju nalog. 
 
12002 Polnilna postaja 
Sredstva proračunske postavke so realizirana na podlagi pogodbenega vzdrževanja polnilne 
postaje. Realizacija je ustrezna in pričakovana glede na obveznosti iz predmetne pogodbe.   
 
12003 Projekt REMIDA 
Sredstva že niso bila porabljena, aktivnosti pa že potekajo. 
 
 
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
 
12079001 Oskrba s toplotno energijo 
 
 
 
 



12010 Dolb Šentrupert 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, saj so aktivnosti zaradi uspešno pridobljenih 
sredstev na projektu Remida izvedbeno, terminsko in vsebinsko vezane in zajete s tem 
projektom. 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje) 
Sredstva proračunske postavke so bila delno porabljena za pogodbeno obveznost z 
koncesionarjem v vezi vzdrževanja lokalnih cest v Občini Šentrupert. Del sredstev je bil tudi 
namenjen za najem GPS aparatov. 
 
13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov 
Sredstva proračunske postavke so bila delno porabljena za pogodbeno obveznost okvirnega 
sporazuma v vezi vzdrževanja javnih poti v Občini Šentrupert. 
 
13003 – Interventna sredstva za ceste 
Sredstva iz proračunske postavke še niso bila porabljena, ker ni bi izkazanih potreb. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
13005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 
Na podlagi pogodbe so se sredstva proračunske postavke porabila za nadzor pri izgradnji 
daljnovoda Krško – Beričevo. 
 
13006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov 
Proračunska sredstva so bila porabljena za geodetske storitve v vezi odmer za ureditev katastra 
lokalnih cest in javnih poti. 
 
13017 Ureditev trga  
Sredstva proračunske postavke za ureditev trga v tem obdobju niso bila realizirana, saj so 
potekala dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora, ki so za jedro Šentruperta pogojevali 
pripravo OPPN, ki obsega del naselbinskega jedra Šentruperta. Z OPPN se določi celovitost 
prostorske ureditve jedra Šentruperta, ureditev prometnih povezav in razširitve trga ter 
novogradnje večnamenskega centra s poudarjeno kulturno vsebino (v nadaljevanju večnamenski 
center). Za ureditev jedra se v postopku priprave OPPN pridobijo variantne idejne rešitve, za 
katere se predhodno pripravijo strokovne podlage, ki služijo za enotno izhodišče. Samostojni del 
teh strokovnih podlag pripravi tudi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. 
 
130024 – Most Bistrica 
Proračunska sredstva so bila delno porabljena za izdelavo dokumentacije v vezi obnove mostu 
Bistrica. 
 
13032 Ureditev ceste in meteornih voda-vas Draga 
Sredstva na proračunski postavki v prvem polletju niso bila realizirana, saj je izvedbeno in 
terminsko ureditev predvidena v drugi polovici leta. 
 



13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
13008 –  Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije neprometnih znakov in 
oglaševanja 
Del sredstev proračunske postavke je namenjen za nabavo in postavitev prometnih znakov. 
Realizacije sredstev še ni bilo, ker je še v fazi izvajanja. 
 
13009 Kreativna industrija za oblikovanja prostora Rural design  
Sredstva proračunske postavke, ki so zagotovljena za izpeljavo projekta v navezavi na IPA 
(Instrument predpristopne pomoči namenjen čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško), katerega končni produkt je pilotna izvedba rešitve urbanega prostora 
(postavitev tabel), v tem obdobju niso bila realizirana, saj do meseca septembra ni bilo podatka o 
tem ali je bila prijava pozitivno rešena. 
 
 
13011 – Banka prometnih podatkov 
V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za vodenje katastra in evidenc za potrebe 
banke prometnih podatkov (ceste, cestni objekti in telesa, prometni znaki). Realizacije še ni, ker je 
v fazi izdelave. 
 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
13015 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 
Planirana sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za stroške električne energije ter za 
vzdrževanje javne razsvetljave 
 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
13021 - Cesta Slovenska vas - Šentrupert 
Proračunska sredstva so bila porabljena za prevzete obveznosti preteklega leta v vezi 
rekonstrukcije državne ceste R3-750-7709 v dolžini 632 m. 
 
 
1306 Telekomunikacije in pošta 
 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 
 
13020 Odprto širokopasovno omrežje 
Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij je uvrščen v načrt razvojnih programov Občine Šentrupert. Gre za skupni projekt 
občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk in Sevnica, ki se je v 
največji meri izvajal v letu 2012 (izgradnja hrbteničnega omrežja). Realizacija sredstev na 
proračunski postavki je izkazana glede na pridobljena sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo za izvedena dela (princip plačane realizacije). 
 
 
 
 
 
 



14 GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
14004 Podpore enotam malega gospodarstva 
Razvojni center Novo mesto (RC Novo mesto) izvaja v okviru spodbujanja podjetniške 
dejavnosti tudi program izobraževanj in usposabljanj za podjetnike in njihove zaposlene (krajši 
dnevi seminarji in delavnice). V letu 2013 je z RC Novo mesto podpisana pogodba o 
sofinanciranju stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikom s sedežem v občini 
Šentrupert, na podlagi katere se vrši realizacija sredstev. 
 
14019 Mladi in podjetni 
Razvojni center Novo mesto, ki je skupni-intraregijski projekt Mladi in podjetni prijavil na 6. 
javni poziv za sofinanciranje projekta iz naslova programa »Razvoj regij«, na razpisu Ministrstva 
za gospodarski razvoj ni uspel, zato se je od projekta odstopilo. Sredstva proračunske postavke 
tako v letošnjem letu ne bodo realizirana. 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

14039001 Promocija občine 

 

14006 Promocija občine 

Sredstva so bila porabljena promocijskih aktivnosti v smislu oglaševanja občine v časniku 
Finance, Zlati kamen,…  

 

14008 Druge promocijske aktivnosti 

Sredstva še niso bila porabljena, vendar pa se storitve že izvajajo. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14010  Sofinanciranje turističnih prireditev 

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih prireditev je bil objavljen razpis o 
sofinanciranju turističnih prireditev za leto 2013. Na podlagi prispelih vlog je bil pripravljen 
predlog razdelitve sredstev ter pogodbe o sofinanciranju turističnih prireditev. Zahtevkov še 
nismo prejeli, zato še ni realizacije. 

 

14012 Regionalna destinacijska organizacija 
V okviru spodbujanja razvoja turizma z namenom promocije in razvoja JV Slovenije deluje 
Regionalne destinacijske organizacije (RDO), ki je zadolžena za izvajanje operativne, razvojne, 
distribucijske in promocijske funkcije na področju turizma v regiji. Naloge RDO opravlja 



Razvojni center Novo mesto, s katerim je podpisana pogodba za zagotavljanje deleža sredstev 
(sofinanciranje) za vzpostavitev in delovanje RDO v letu 2013 ter za izvajanje aktivnosti RDO v 
letu 2013. V prvi polovici leta so sredstva še nerealizirana. 
 
14017 Razvojno partnerstvo – Srce Slovenije 
Občina Šentrupert je vključena v Razvojno partnerstvo Središča Slovenije (RPSS). Center za 
razvoj Litija (RCL d.o.o.) je na podlagi pooblastila Območnega sveta RPSS, ki ga sestavljajo 
župani sodelujočih občin, pooblaščen za izvajanje programa dela RPSS. Območni svet RPSS je v 
začetku leta sprejel program dela RPSS za leto 2013. Na podlagi sprejetega programa dela je bila 
podpisana pogodba o sofinanciranju programa dela RPSS za letošnje leto, na podlagi katere 
Občina Šentrupert mesečno sofinancira izvedene aktivnosti v posameznem mesecu. 
 
14018 Dežela kozolcev 
 
Sredstva so bila porabljena za ustanovni kapital ustanovitve podjetja, Dežela kozolcev, d.o.o. v 
višini 30.000 eur. Poraba sredstev je bila za aktivnosti pri dokončanju projekta, to je, nakupu 
opreme v info točki, slavnostnemu odprtju Dežele kozolcev, zasaditvi. Večidel aktivnosti bo 
plačan v drugi polovici leta, aktivnosti pa že potekajo. 
 
 
14020 Regionalna turistično blagovna znamka 
Razvojni center Novo mesto, ki je skupni-intraregijski projekt Integracija podeželskih produktov 
v turistično blagovno znamko JVS prijavil na 6. javni poziv za sofinanciranje projekta iz naslova 
programa »Razvoj regij«, na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj ni uspel, zato se je od 
projekta odstopilo. Sredstva proračunske postavke tako v letošnjem letu ne bodo realizirana. 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 
15004 – Odvoz kosovnih odpadkov  
Planirana sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za odvoz kosovnih odpadkov. 
 
15005 – Razširitev deponije Globoko  
Proračunska sredstva so bila realizirana za gradbena dela na deponiji Globoko, ter nabavo 
opreme. 
 

15023 Investicije in investicijsko vzdrževanje-sredstva okoljskih dajatev 
Sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta so porabljena skladno z načrtom izvedbe 
novogradnje kanalizacije v območju aglomeracije Šentrupert (7020) in sicer izvedba I. faze. 
Dokončanje investicije je predvidena v drugi polovici leta. 
 

 

 



15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 
15008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in  čistilnih 
naprav 
Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za izdelavo dokumentacije v vezi ČN Dob, ter 
sanitarne kanalizacije Škrljevo. 
 
15009 – Subvencije – odpadna voda – investicijski transferji 
Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za prevzete obveznosti preteklega leta po 
pogodbi o najemu infrastrukture. 
 

15011 Čistilna naprava Dob 
Sredstva na proračunski postavki v polletju niso bila realizirana, saj so aktivnosti na področju 
izvedbe same investicije, skladno  s terminskim planom predvidene v drugi polovici leta,  s tem 
pa je povezana tudi sama realizacija na postavki. 
 
15029003 Izboljšanje stanja oklolja 

 
15025 – Izboljšanja stanja 
V okviru dejavnosti izboljševanja in stanja okolja se zagotavljajo  sredstva za sanacijo črnih 
odlagališč. Sredstva proračunske postavke v tem obdobju niso bila porabljena, saj so črna 
odlagališča še v fazi evidentiranja.  
 
 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
 
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 
15020 - Meritve onesnaženosti 
V okviru dejavnosti meritve onesnaženosti se zagotavlja sredstva namenjena deratizaciji in redni 
analizi vode iz vodovodov, ki jo opravlja ZZV Novo mesto. Sredstva proračunske postavke so 
bila v prvem polletju realizirana za analizo pitnih vod iz vodovodov. 
 
 
16 PROSTORNSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 
16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč  
Sredstva na proračunski postavki zajemajo aktivnosti povezane z vodenjem evidence, pripravo 
podatkov, sodelovanjem z DURS ter za terenske oglede in uskladitve podatkov uradnih evidenc. 
V prvi polovici leta je realizacija skladna z načrtovanimi aktivnostmi. 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 
16002 Lesno predelovalni center Puščava - LPC  
Sredstva proračunske postavke so bila rezervirana za pridobitev vse projektne in investicijske 
dokumentacije, katero bo potrebno zagotoviti zaradi postavitve lesno predelovalnega centra LPC 



na območju bivše vojašnice ter za vse druge operativne odhodke, ki bodo nastajali  v okviru 
režijskih stroškov. Konkretno je bilo potrebno pripraviti izdelavo idejnih projektov za gozdarsko 
lesni center Šentrupert ter program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "GLC 
Šentrupert", kar predstavlja osnovo za izračun komunalnega prispevka. 
 
16005 Prostorski dokumenti  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za vzdrževanje prostorskega informacijskega 
sistema PISO in kot servis občanom glede prostorskih dokumentov, vse na podlagi sklenjenih 
pogodb in v skladu z izdanimi računi, ki so bili plačani po realizaciji del s strani izvajalcev. V 
realizaciji je zajet tudi del predloga OPN, ki je bil dopolnjen glede na usmeritve ustreznih nosilcev 
urejanja prostora (NUP-i). 
 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
16007 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 
mrežo) 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za potrebe čiščenje vrtine Hom, izgradnje 
podboja v Slovenski vasi za potrebe povečanje pretoka vode  za ZPKZ Dob, ter za vodna 
povračila. 
 
16009 – Subvencije – voda – invest. transfer 
V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva namenjena subvencioniranju cen storitev 
javnemu podjetju (Komunala Trebnje d.o.o.) za oskrbo z vodo po Pogodbi o začasnem 
poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav. 
Sredstva proračunske postavke so bila delno porabljena za razliko v ceni vodarine, ter vodenje 
evidenc s strani Komunale Trebnje. 
 
16033 - Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za plačevanje električne 
energije za potrebe delovanja vodovodnih sistemov ter sredstva namenjena tekočemu 
vzdrževanju vodovodnih sistemov. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
16011 – investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 
V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za prevzete obveznosti preteklega leta za 
nabavo in montažo žlebov pri mrliški vežici.. 
 
16035 - Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za plačevanje električne 
energije. 
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 
16013 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo 
Sredstva proračunske postavke so bila v prvem polletju realizirana za prevzete obveznosti 
preteklega leta v vezi urejanja javnih površin. 
 



16039004 Praznično urejanje naselij 
 
 
16015 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 
Proračunska postavka ni bila realizirana, ker ni bila izkazana potreba. 
 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
16024 Upravljanje in tekoče vzdrž. profitnih najemnih stanovanj 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za obveznosti na podlagi že sklenjene pogodbe 
s Terco d.o.o. Šentrupert za stroške stanovanjskih obveznosti ter pobiranja najemnin. V 
proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov v lasti Občine 
Šentrupert, ki pa v tem obdobju niso bila porabljena. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
 
16025 Odškodnina za uporabo zemljišč 
Poraba sredstev proračunske postavke v tem obdobju je bila realizirana skladno z načrtovanimi 
aktivnosti in prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. 
 
16026 Urejanje poslovne cone 
Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju poslovne cone in so povezana vsebinsko 
in izvedbeno s terminskim načrtom privatnih investitorjem. Aktivnosti in  s tem realizacija na 
postavki so predvidene v drugi polovici leta. 
 
 
16027 Drugi str. urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za postopke geodetskih meritev s strani 
pristojnih geodetskih izvajalcev (parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj v naravi), za notarske 
storitve in postopke cenitev s strani pristojnih izvajalcev, v skladu z izdanimi računi, ki so bili 
plačani po realizaciji del s strani izvajalcev. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za plačilo 
davka za promet z nepremičninami po odločbah DURS ter za poplačilo rudarske pravice za 
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin. 
 
16069002 Nakup zemljišč 
 
16028 Nakup kmetijskih zemljišč 
Sredstva za nakup kmetijskih zemljišč v tem obdobju niso bila porabljena, saj na tem področju v 
prvi polovici ni bilo pogodbenih obveznosti.  
 
16030 Nakup stavbnih zemljišč 
Sredstva na proračunski postavki za nakup stavbnih zemljišč so bila porabljena skladno s 
prevzetimi pogodbenimi obveznostmi.  
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 



1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

 

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za 
socialno delo, glede na dejansko število brezposelnih oseb, ki so upravičeni do pravice obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
 

17079002 Mrliško ogledna služba 
 
17009 Mrliško ogledna služba 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za opravljene storitve mrliško ogledne službe, 
na podlagi izdanih računov izvajalca. Del sredstev v okviru proračunske postavke so realizirani 
stroški za izvedbo odrejenih sanitarnih obdukcij ter prevozov. 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029002 Premična kulturna dediščina 
 
18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem za 
izplačilo plač, izdatkov za blago in storitve ter za stroške rednega programa galerije - izvedba 
razstav. 
 
18012 Center za ohranjanje kulturne dediščine  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za pridobitev vse projektne in investicijske 
dokumentacije, katero je bilo potrebno zagotoviti zaradi rekonstrukcije objekta Centra za 
ohranjanje kulturne dediščine. Poleg tega so bile v okviru te proračunske postavke zajete tudi 
organizacijske in promocijske dejavnosti ter sama rekonstrukcija objekta skupaj z vsemi 
aktivnostmi kot so bile definirane v prijavi na LAS-Leader. 
 

1803 Programi v kulturi 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 
18013 Dejavnost knjižnice  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za izvajanje redne knjižnične dejavnosti v 
prvem polletju na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem in na podlagi ustreznih zahtevkov 
izvajalca za povračilo stroškov dela oziroma povračila materialnih stroškov za obratovanje 
prostorov, v obliki mesečnih nakazil. 
 
18014 Nakup knjig za splošne knjižnice 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za izvajanje redne knjižnične dejavnosti v 
prvem polletju na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem in sicer za nakup knjižničnega gradiva. 
 



18016 Drugi programi v knjižnicah  
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za izvajanje redne knjižnične dejavnosti, na 
podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem in sicer za izvedbo posebnih oblik dejavnosti za otroke, 
mladino n odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture (ure pravljic, počitniške delavnice, 
bibliopedagoške ure za vrtce in šole). 
 

18039002 Umetniški program 
 
18019 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oblik 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker  javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo zapadla v drugo 
polletje.  
 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 
 
18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa JSKD 
Del realiziranih sredstev predstavlja povračilo stroškov za delo strokovnega delavca za mesec 
december 2012, ki so zapadla v plačilo v letu 2013. Večina sredstev proračunske postavke v 
prvem polletju ni realiziranih, ker izvajalec ni predložil finančnega plana za medobčinske projekte, 
lokalni program in izobraževanje, kar je podlaga za medsebojni dogovor oz. sklenitev pogodbe.  
 
18022 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker  javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v juniju še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo zapadla v 
drugo polletje.  
 
18023 Programi kulturnih društev  
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v juniju še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo zapadla v 
drugo polletje.  
 
18024 Natečaj ilustracij 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker je bil natečaj za mlade ilustratorje  zaključen v 
mesecu juniju, plačila za delo komisije in materialnih stroškov v zvezi z otvoritvijo razstave bodo 
zapadla v drugo polletje.  
 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
 
18028 Sofinanciranje glasil 
Sredstva za sofinanciranje izdaje revije Rast v prvem polletju niso realizirana, plačilo se izvede po 
prejemu zahtevka s strani Mestne občine Novo mesto. 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
18033 Investicije in investicijsko vzdrževanja javnih kulturnih zavodov 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker še ni bilo izvedenih aktivnosti v zvezi z 
investicijskim vzdrževanjem v objektih, ki so 

 



 
18034 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov   
V okviru proračunske postavke so sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje kulturnega doma. 
(električna energija, nabava plina za ogrevanje, čiščenje). 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 
18059001 Programi športa 

 
18046 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker javni razpis za izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v juniju še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo 
zapadla v drugo polletje.  
 
18049 Športna rekreacija  
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker javni razpis za izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v juniju še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo 
zapadla v drugo polletje.  
 
18050 Šport invalidov 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker javni razpis za izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v juniju še ni zaključen, izplačila po sklenjenih pogodbah bodo 
zapadla v drugo polletje.  
 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 
 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 Vrtci 
 

19001 Vrtci 
Del sredstev proračunske postavke je bil realiziran za plačilo stroškov najemnine lastniku 
prostorov za delovanje vrtca, na podlagi prejetih računov in v skladu s sklenjeno pogodbo. 
Ostala sredstva proračunske postavke so bila realizirana za doplačilo razlike v ceni programov za 
programe v Vrtcu Čebelica, na podlagi prejetih računov s strani izvajalca in v skladu s sklenjeno 
pogodbo o zagotavljanju varstva in vzgoje predšolskih otrok. 
 
19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za doplačilo razlike v ceni programov za 
programe v vrtcih izven občine Šentrupert, na podlagi prejetih računov s strani izvajalcev 
predšolske vzgoje in izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo. 
 
19003 Dodatni programi v vrtcih 
Del sredstev proračunske postavke je bil realiziran za sofinanciranje vzgojiteljice v bolnišničnem 
oddelku v Novem mestu, na podlagi mesečnih zahtevkov po sklenjenem sporazumu. 
Ostala sredstva pa so bila realizirana za sofinanciranje dodatnih programov vrtca, na podlagi 
zahtevkov in ustreznih dokazil po izvedbi programov, v skladu s sklenjeno pogodbo. 
 



 
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker v prvem polletju ni bilo izvedenih aktivnosti v 
zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem v vrtcu. 
 
 
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
 
19006 Izvedba programa Veseli december 
Sredstva na proračunski postavki v zvezi z novoletno obdaritvijo za predšolske otroke niso bila 
realizirana. 
 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni 
stroški v osnovni šoli 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za stroške tekočega  vzdrževanja stavbe 
(električna energija, voda, ogrevanje,.), ki se osnovni šoli zagotavljajo mesečno, v skladu s 
sklenjeno pogodbo.  
 
19008 Dodatni programi v osnovnih šolah 
Del sredstev na proračunski postavki je bil realiziran za sofinanciranje dodatnih programov v 
osnovni šoli (računalništvo, fakultativni pouk, tekmovanja,..), na podlagi zahtevkov o dejanski 
izvedbi in v skladu s sklenjeno pogodbo. 
Del sredstev pa je namenjen drugim operativnim stroškom, za katere ni bilo izkazanih potreb. 
 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 
Del sredstev  proračunske postavke je bil realiziran za povračilo stroškov nakupa miz in stolov za 
šolsko jedilnico. 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za plačila gradbeno-obrtniških del za 
rekonstrukcijo in novogradnjo osnovne šole, kot so bila definirana na podlagi sklenjenih pogodb 
z izvajalci. 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
 
19012 Materialni stroški v glasbeni šoli 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za materialne stroške Glasbeni šoli Trebnje, ki 
se nakazujejo mesečno, v skladu s sklenjeno pogodbo, v sorazmernem deležu glede na število 
vključenih učencev iz naše občine. 
 
 
1905 Drugi izobraževalni program 
 
19059001 Izobraževanje odraslih 
 
19023 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za programe izobraževanja odraslih (osnovna 
šola za odrasle, nacionalni program), ki se izvajalcu zagotavljajo mesečno, na podlagi sklenjene 
pogodbe. 



 
19038 Sofinanciranje izobraževanja odraslih  - univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za programe izobraževanja odraslih (delavnice 
in predavanja b okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje), ki se izvajalcu zagotavljajo 
mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe. 
 
1906 Pomoči šolajočim 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
 
19009 Varstvo vozačev 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za sofinanciranje varstva vozačev, ki se 
zagotavljajo osnovni šoli na podlagi zahtevkov in ustreznih dokazil o dejansko izvedenih urah, ki 
jih strokovni delavci opravijo v času, ko učenci čakajo na organiziran prevoz. 
 
19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za stroške storitve šolskih prevozov, na 
podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem in na podlagi mesečnega računa izvajalca po opravljeni 
storitvi. 
 
19030 Subvencioniranje šolske prehrane 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za subvencioniranje šolske prehrane za 
učence iz socialno šibkih družin, ki so se zagotavljala mesečno, na podlagi zahtevkov in ustreznih 
dokazil o številu učencev, ki so bili upravičeni do pomoči. 
 
 
19069003 Štipendije 
 

19033 Štipendije na področju turizma in kmetijstva 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za izplačilo mesečnih štipendij dvema 
štipendistoma (ena štipendija za področje turizma in ena štipendija za področje kmetijstva), v 
skladu s sklenjenima pogodbama o štipendiranju za šolsko leto. 
 
19034 Štipendije za nadarjene 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za izplačilo mesečnih štipendij dvema 
štipendistoma (ena štipendija za dijaka in ena štipendija za študenta), v skladu s sklenjenima 
pogodbama o štipendiranju za šolsko leto.  
 
19035 Štipendije za deficitarne poklice 
Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana na podlagi pogodbe za vzpostavitev in 
izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko, ki jo je izvedel Razvojni center Novo mesto v 
začetku šolskega leta 2012/2013, za deficitarne poklice. 
 

20  SOCIALNO VARSTVO 
 
2002 Varstvo otrok in družine 
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 
 
20022 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 



Del sredstev proračunske postavke je bil realiziran za plačilo denarnih prispevkov staršem ob 
rojstvu novorojencev na podlagi podanih vlog enega od staršev in izdanih odločb o upravičenosti 
do pomoči.  
Del sredstev pa je namenjen plačilu računa za nakup priročnikov za starše, ki zapade v plačilo v 
drugi polovici leta.  
 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
 
20007 Financiranje družinskega pomočnika 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za mesečno financiranje enega družinskega 
pomočnika, na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo in v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. 
 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
 

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Sredstva so bila realizirana za doplačilo storitev domskih oskrbnin, ki se mesečno zagotavljajo 
sedmim javnim socialnim zavodom, na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za  socialno 
delo in računov za opravljene storitve. 
 
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje izvajanja storitve pomoč družini na domu, ki se 
zagotavljajo izvajalcu storitve po pogodbi in po dejansko opravljenih urah pri upravičencih na 
domu. 
 
20012 Medgeneracijski center 
Sredstva proračunske postavke niso realizirana, ker plačilo za opravljene storitve nacionalnemu 
koordinatorju zapade v plačilo v drugo polletje. 
 
20023 Povračilo stroškov kilometrin 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za povračilo stroškov dodatnih kilometrin za 
potrebe storitve pomoč družini na domu, na podlagi zahtevka po pogodbi oziroma  dejansko 
opravljenih kilometrih. 
 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
20015 Enkratne pomoči socialno ogroženim 
Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za plačilo enkratnih denarnih socialnih pomoči, 
ki so bile odobrene na podlagi vlog in izdanih odločb o upravičenosti do pomoči.  
 
20017 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle in brez dedičev 
Ker ni bilo izkazanih potreb, sredstva proračunske postavke v prvem polletju ostajajo 
nerealizirana. 
 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 



20020 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva 
Del sredstev proračunske postavke je bil realiziran za sofinanciranje delovanja Območnega 
združenja Rdečega križa Trebnje, v skladu s sklenjeno pogodbo. 
 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega doga 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 

 

22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov 

Na podlagi pogodb o dolgoročnem financiranju se mesečno odplačujejo glavnice kreditov v 
skupni višini 8.680 eur. 

 

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov 

Na podlagi pogodb o dolgoročnem financiranju se mesečno obračunavajo in plačujejo obresti. 

 

22004 Obresti od kratkoročnih kreditov 

V skladu s pogodbo o kratkoročnem kreditu so bile obračunane in plačane obresti. 

 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

 

22003 Stroški zadolževanja 

Sredstva so bila porabljena za zunanjega finančnega svetovalca, ki je sodeloval  v postopku 
zadolževanja. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesrec 

23029001 Rezerva občine 

 

23001 Proračunska rezerva 

Porabe na tej proračunski postavki ni bilo, saj ni bilo izkazanih potreb. 

 



2303 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

23008 Splošna proračunska rezerva 

Porabe na tej proračunski postavki ni bilo, saj ni bilo izkazanih potreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


