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OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTRUPERT 
Odbor za proračun in finance 
 
 

ZADEVA: Predlog za odprtje novih proračunskih postavk ter spremembe naziva 
obstoječe proračunske postavke  v okviru veljavnega posebnega dela proračuna Občine 
Šentrupert za leto 2013 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79 in spremembe) in na podlagi 
tretjega odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 
108/2012) lahko občinski svet na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih 
postavk v okviru posebnega dela proračuna. 

1. PREDLOG O ODPIRANJU NOVIH PRORAČUNSKIH POSTAVK V OKVIRU 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

Skladno z navedenimi pravnimi podlagami župan Občine Šentrupert predlagam, da se odpreta 
novi proračunski postavki, in sicer: 

15014  Projekt Rusalca 

13025 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 

ter sprememba naziva obstoječe proračunske postavke 13032 Cesta skozi vas Draga 

 

2. OBRAZLOŽITEV 

Pri planiranju proračuna Občine Šentrupert za leto 2013 še ni bilo možno predvideti predlaganih 
novih  proračunskih postavk: 

 

15014  Projekt Rusalca 
 
Proračunska postavka se odpira z namenom zagotavljanja sredstev. 
Projekt se ukvarja z blaženjem in prilagajanje podnebnim spremembe v Evropi, ki se kažejo tudi 
v obliki pomanjkanja vode in suše. Skozi projektne akcije se demonstrira praktičen pristop k 
učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki varčuje z vodo na lokalni in regionalni ravni. Ta 
model se lahko prenese na katerokoli območje Evrope, ki ima podobne geografske, klimatske in 
sociološke lastnosti.  
Prvi in glavni cilj projekta je zmanjšanje porabe pitne vode za 30 % in sicer s pomočjo izgradnje 
povratne zanke v občini Šentrupert, ki bo dodatno remediirano vodo iz male čistilne naprave 
vrnila uporabnikom. Vodo, ki je konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi do te mere, da je 
raven onesnažil nižja od najvišje dovoljene koncentracije* in ki jo lahko v skladu  s  slovensko 
zakonodajo odvajamo v površinske vode, bomo v okviru projekta dodatno očistili z inovativnim, 



okolju prijaznim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev ničvalentnega železa. Zaradi 
uporabe dodatno očiščene vode za sekundarne namene v gospodinjstvih in za skupne javne 
potrebe se bo tako poraba pitne vode zmanjšala. To bo tudi zmanjšalo stroške komunalnih 
storitev in povečalo gospodarsko učinkovitost gospodinjstev in lokalne skupnosti. 
Drugi cilj projekta je postaviti protokol uporabe blata iz male čistilne naprave in usedlin iz 
nanoremediacijskega bazena v različnih vrstah kompozitov za uporabo v gradbeništvu in 
okoljskih ureditvah. Reciklirano blato iz male čistilne naprave bomo uporabili za različne 
humusne kompozite, usedline iz nanoremediacijskega bazena pa v betonih. Tako bomo 
pripomogli k ohranjanju naravnih virov na račun ponovne uporabe recikliranih odpadkov, kar 
posledično pomeni manjše odlaganje in kopičenje odpadkov na odlagališčih in oblikovanje 
sistema upravljanja voda z nič odpadki. 
Tretji cilj projekta je širiti znanje, pridobljeno na osnovi postavljenega pilotnega sistema povratne 
zanke in sistema upravljanja voda z nič odpadki v regiji in ostalih predelih Evrope s podobnimi 
geografskimi, klimatskimi, naselitvenimi in sociološkimi značilnostmi.  
Projekt se izvaja v času od 1.7.2013 do 31.12.2016, skupna vrednost projekta je 852.388 EUR.  
Ocenjeni stroški Občine Šentrupert kot pridruženega upravičenca v izvedbi projekta so 
194.354,00 EUR. Pridruženi upravičenec mora finančno prispevati k projektu v višini 97.177,00 
EUR in je deležen finančnega prispevka Komisije v ocenjeni višini 50 %.  
 
13025 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 
Proračunska postavka  13025 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 se odpira z namenom 
zagotavljanja ustreznih sredstev za izvedbo investicijskega projekta, ki bo na podlagi 21. Iin 23. 
člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT). Investicija za rekonstrukcijo LC 425332 Šentrupert–Zaloka je bila 
ob sprejemanju proračuna Občine Šentrupert za leto 2013 planirana v okviru proračunske 
postavke 13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, ki vključuje sredstva občine, 
ki so v letu 2013 planirana za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja na lokalnih cestah. 
Občinski svet Občine Šentrupert je na 21. redni seji, dne 28.3.2013, sprejel dokument 
identifikacije investicijskega projekta za naložbo »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332«, na 
podlagi katerega je bil projekt prijavljen na MGRT. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev za 
naveden projekt, je potrebno skladno z navodili MGRT projekt poimensko in vrednostno 
uskladiti, kar pomeni, da ga je potrebno ločeno izkazovati na samostojni proračunski postavki, ki 
mora biti poimensko in vrednostno usklajena s sklepom o odobritvi sredstev sofinanciranja 
projekta s strani MGRT. Rekonstrukcija LC 425322 predvideva obnovo ceste v dolžini 410 
metrov in širine 5 metrov. 
 
13032 Cesta skozi vas Draga 
Pri navedeni proračunski postavki gre zgolj za preimenovanje obstoječe proračunske postavke 
13032 Ureditev ceste in meteornih voda – vas Draga, ki je bila odprta s sprejemom proračuna 
Občine Šentrupert za leto 2013. Občinski svet Občine Šentrupert je na 21. redni seji, dne 
28.3.2013, sprejel dokument identifikacije investicijskega projekta za naložbo »Cesta skozi vas 
Draga«, na podlagi katerega je bil projekt prijavljen na MGRT za sofinanciranje na podlagi 21. in 
23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev za 
naveden projekt, je potrebno skladno z navodili MGRT projekt poimensko in vrednostno 
uskladiti, zato se predlaga sprememba naziva obstoječe proračunske postavke, v okviru katere so 
planirana sredstva za izvedbo investicije. 
 
 

3. PREDLOG SKLEPA 

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa. 
 
 



 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme in potrdi novi proračunski postavki ter 
spremembo v nazivu obstoječe proračunske postavke  v okviru veljavnega posebnega 
dela proračuna Občine Šentrupert za leto 2013, in sicer: 
 

15014  Projekt Rusalca 

13025 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 

ter sprememba naziva obstoječe proračunske postavke 13032 Cesta skozi vas Draga 
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