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ZADEVA: Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Šentrupert 

 
 

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna (NRP) je sestavni del proračuna in predstavlja 
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov 
oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2013 
do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016). NRP predstavlja investicije in druge razvojne projekte 
ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S 
tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov, ki odražajo 
razvojno politiko občine. 
 
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna (NRP) se usklajuje zaradi poimenske in 
vrednostne uskladitve investicijskih projektov, ki bodo v letu 2013 sofinancirani s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
 
Skladno s povabilom MGRT za oddajo načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za 
sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1), je Občina Šentrupert v 
letošnjem letu prijavila in dobila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje dveh 
investicijskih projektov v lokalno javno infrastrukturo, in sicer: 

- Cesta skozi vas Draga 
- Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 

 
Oba projekta sta uvrščena v veljavni NRP, vendar nista še poimensko in vrednostno usklajena s 
sklepom o odobritvi sredstev. Skladno z navodili za oddajo načrtov porabe morajo biti do 
predložitve prvega zahtevka za izplačilo upravičenih sredstev projekti poimensko in vrednostno 
umeščeni v veljavni Načrt razvojnih programov občinskega proračuna. 
 

PREDLOG uskladitve NRP: 

Projekt  Vrednost 
(v €) 

Viri (v €) 

OB211-12-0009 Cesta skozi vas Draga 108.952,33 89.000,00 MGRT 
19.952,33 Občina 

OB211-13-0001 Rekonstrukcija LC 425332  42.973,28 35.224,00 MGRT 
7.749,28 Občina 

 
 
 
 



 
Občinskemu svetu Občine Šentrupert predlagam, da potrdi predložen Načrt razvojnih 
programov proračuna Občine Šentrupert, ki poimensko in vrednostno vključuje zgoraj navedene 
investicijske projekte. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Načrt razvojnih programov proračuna Občine 
Šentrupert, ki poimensko in vrednostno vključuje projekt »Cesta skozi vas Draga« in 
projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332«. 
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PRILOGA: 

- Načrt razvojnih programov Občine Šentrupert 


