
   
 
 
 

Številka:  410-0014/2011                                                                                                               3. točka                               
Datum: 2.2.2012 
 
Župan Občine Dobrepolje pošilja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 51/10-ZLS-R) ter 22. člena 
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 ) v obravnavo 
 
 

O D L O K 
O PRORAČUNU OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2012 Z NAČRTOM RAZVOJNIH 

PROGRAMOV ZA OBDOBJE OD 2012 DO 2015, 2. obravnava 
 
 

 
Po končani obravnavi župan predlaga, da občinski svet sprejme naslednji  
 

S K L E P: 
 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejema Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za 
leto 2012 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2012 do 2015, v drugi 
obravnavi. 
 
 
 
1. UVOD 

 
1.1. Razlogi za sprejem odloka o proračunu (v nadaljevanju proračun) 
 
28. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99-ZJF, 124/00-ZJF-A, 79/01- 
ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN,  107/2010, 11/2011-
UPB4) določa, da mora župan občine predložiti občinskemu svetu predlog 
občinskega proračuna za prihodnje leto v 30 dneh po predložitvi državnega 
proračuna Državnemu zboru RS. 

Zakon tudi določa, da naj bi občinski svet sprejel proračun v roku, ki omogoča 
uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Sprejeti proračun 
občini omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni 
predpisi in pravočasno pridobitev soglasja za investicije, ki se sofinancirajo ali iz 
državnega proračuna ali sredstev EU. 
 
1.2. Ocena stanja 
 
Župan v prvi obravnavi predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun v programski 
klasifikaciji skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega 
proračuna (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06, 108/08). 

Podlago za pripravo proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov in na 
podlagi zneska primerne porabe na prebivalca (povprečnine) tudi izračun primerne 
porabe občine ter prihodkov, ki pripadajo občini ter odstopljenega vira – t.im. 
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glavarine (ugotovljenega deleža dohodnine oziroma drugih davkov na prebivalca, 
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe, v predvideni višini 
554,50 €) v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 
57/08-ZFO-1A,  94/2010-ZIU, 36/2011) – v nadaljevanju ZFO. 

Citirani zakon o financiranju občin v 16. členu tudi določa, ministrstvo pristojno za 
finance zaradi priprave občinskih proračunov občinam najpozneje do 15. oktobra 
tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči 
predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave. Pri sestavi 
proračuna so se upoštevali novi izračuni MF  za leto 2012. 

Primerna poraba občine se po zakonu o financiranju občin ugotovi na podlagi  
razmerja med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in 
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi; razmerja med 
površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na 
prebivalca; razmerja med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem 
prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v 
katerem se ugotavlja primerna poraba občine; razmerja med deležem prebivalcev, 
starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v 
državi na dan 1.  januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;  
povprečnine in števila prebivalcev v občini. 

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe je potrebno ugotoviti 
tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za 
ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje 
primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli 
najprej v višini 70%, vsem občinam enako. Ostalih 30% dohodnine ter del od 70% 
dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna 
izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za 
financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam 
razdeli razlika med dohodnino in dela prihodkov od dohodnine in solidarnostne 
izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za 
financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. To je t.im. finančna 
izravnava in predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe ne more v celoti financirati svoje 
primerne porabe. Finančna izravnava za Občino Dobrepolje za leto 2012 znaša 
67.591 €. 

Primerna poraba naj bi predstavljala tisti obseg sredstev s katerimi bi občina lahko 
zagotovila izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Primerno porabo sestavljajo lastni 
prihodki, ki občini pripadajo na podlagi 6. in 7. člena ZFO,  ter pripadajoči znesek 
drugih davkov, ki so prihodek proračuna RS in se odstopijo občini. Sredstva primerne 
porabe za leto 2012 znašajo 2.431.532 €. 

Poleg zneska primerne porabe za leto 2012 sestavljajo prihodkovno stran bilance 
prihodkov in odhodkov še vsi nedavčni, kapitalski in transferni prihodki. 

Pri planiranju odhodkov se je upoštevalo kvantitativna izhodišča za pripravo 
predlogov proračuna. 

Sredstva za investicije so planirana na podlagi sprejetih dokumentov identifikacije, 
sklenjenih pogodb in načrta razvojnih programov (v tega pa so vključeni le tisti 
projekti, za katere se predvideva tudi realizacija). 
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1.3. Cilj sprejema odloka  
 

Osnovni cilj odloka je omogočiti občini tekoče financiranje vseh nalog, ki jih 
občinam nalagajo veljavni predpisi in pravočasno pridobitev soglasja za investicije, 
ki se sofinancirajo ali iz državnega proračuna ali sredstev EU ter s tem nemoteno 
delovanje lokalne samouprave. 
 
2. BESEDILO ODLOKA 
 
V odloku o proračunu so predvideni prihodki in odhodki proračuna razporejeni v 
bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu 
financiranja. V odloku so tudi določeni predvideni postopki izvrševanja proračuna, 
posebnosti razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, obseg 
zadolževanja oz. finančnih poroštev občine in javnega sektorja. 
 
Besedilo odloka je v prilogi (členi od 1-15). 
 
3. OBRAZLOŽITEV  PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU 
 
Proračun je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih 
programov. 
 
 
3.1.  SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavljena na podlagi ekonomske klasifikacije 
javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Iz bilance je razvidna vrsta prihodkov za 
financiranje javne porabe in pregled porabe teh sredstev. 

Poleg sredstev primerne porabe za leto 2012 sestavljajo prihodkovno stran bilance 
prihodkov in odhodkov še vsi nedavčni in kapitalski prihodki, ki skupaj s prejetimi 
vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev znašajo 466.090 €. Največji v tej 
skupini prihodkov so prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki od 
prodaje premoženja. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so planirani v višini 
122.700 €. Glede na realizirane prihodke iz tega naslova v letu 2011 in predvidena 
obročna odplačila komunalnega prispevka za Hočevje še v letu 2012 približno v višini 
50.000 €. Planirana višina je manjša kot v proračunu za leto 2011, saj se je število 
izdanih gradbenih dovoljenj in posledično število odmerjenih komunalnih prispevkov 
v primerjavi z letom 2008 precej zmanjšalo in se še zmanjšuje. Ostali prihodki so 
planirani glede na realizacijo letu 2010 in 2011, razen prodaje premoženja. Pri tej 
postavki so prihodki načrtovani glede na Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2012 (za prodajo ostajata še dva 
stanovanja, v postavki je upoštevana možnost prodaje navedenih stanovanj), ki v 
večini primerov temelji na uradnih cenitvah. 
 
Skupni prihodki so planirani v višini 4.134.532 €. Struktura prihodkov je prikazana v 
tabeli 1. 
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Tabela 1: Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji 

Konto Vrsta prihodkov 

Proračun 2012 

Znesek v 

€ 

Delež v 

% 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.431.532 58,81 

703 Davki na premoženje 180.910 4,38 

704 Domači davki na blago in storitve 121.300 2,93 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 190.490 4,61 

711 Takse in pristojbine 2.000 0,05 

712 Globe in denarne kazni 1.500 0,04 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 0,12 

714 Drugi nedavčni prihodki 120.000 2,90 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 109.000 2,64 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 38.100 0,92 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 659.912 15,96 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 274.788 6,65 

  SKUPAJ 4.134.532 100,00 

 
Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku pridobi občina od kapitalskih deležev in 
naložb. 

Prihodke od obresti pridobi občina od deponiranih sredstev ter vezanih kratkoročnih 
depozitov. 

Druge prihodke sestavljajo: izplačila po sklepih o dedovanju za oskrbovance v 
socialnih zavodih, refundacija boleznin in doplačila občanov. 

Med lastnimi prihodki občine so okoljske dajatve, prihodki od obresti, dividend, 
najemnin za poslovne prostore, najemnin za stanovanj, prihodki od zakupnin, prodaj 
nepremičnin, komunalni prispevek, najemnin gospodarske javne infrastrukture, 
prihodki od oglasov, najema grobov in drugi. 

Okoljske dajatve so prihodek proračuna in jih je potrebno izkazati kot davčni 
prihodek ter jih namensko vlagati v komunalno infrastrukturo (izgradnja kanalizacijskih 
sistemov, čistilnih naprav in oprema odlagališča Špaja dolina). 
 
Tabela 2.: Transferni prihodki 

Podkonto Vrsta prihodkov 
Proračun 
2012 

7400/000 Finančna izravnava 67.591 

7400/0120 SVLR – Kanalizacija Ponikve - (I. faza, 1. etapa) 140.937 

7400/0114 Požarna taksa 7.500 

7400/0119 MGKP - Ureditev vaškega jedra v naselju Pri Cerkvi - Struge 258.858 

7400/0120 MŠŠ - SOF. UREDITEV OBMOČJA JVIZ OŠ DOBREPOLJE   115.605 

7400/01 državni proračun - Suhokrajnski vodovod 6.421 

7400/044 MKGP-vzdrževanje gozdnih cest  8.000 

7400/043 MŠŠ- nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri 55.000 

7412/00 MGKP - Kanalizacija Ponikve - (2. etapa 1. faze, 1. etapa 2. faze) 229.000 

7412/00 MGKP - leader (Dobrepoljsko vandranje) 9.400 

7412/00 kohezijski sklad - Suhokrajnski vodovod 36.388 

  Skupaj 934.700 
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Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more 
financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v 
višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo. 

Med tekoče transferne prihodke sodijo požarna taksa, sredstva za vzdrževanje 
gozdnih cest MKGP, dotacija MŠŠ za šolske prevoze zaradi nevarnih poti. 

Ostali transferni prihodki so namenjeni izključno sofinanciranju projektov kot: Ureditev 
območja JVIZ OŠ Dobrepolje, Ureditev vaškega jedra v naselju Pri Cerkvi – Struge, 
Kanalizacija Ponikve. Za projekt »Dobrepoljsko vandranje« se predvideva 
sofinanciranje s strani evropskih sredstev »leader«. 

Prihodki v skupni višini 42.809 € se predvidevajo iz državnega proračuna in 
kohezijskega sklada (iz sredstev EU) za projekt suhokrajnski vodovod. 
 
Tabela 3.: Prihodki po namenih (po programski klasifikaciji) 
 

Zap. Št. Vrsta prihodkov 
Proračun 
2012 

Delež 
v % 

I. PRIHODKI ZA PRIMERNO PORABO 2.499.123 43,6 

A Dohodnina 2.431.532 42,4 

B Finančna izravnava 67.591 1,2 

        

II. PRIHODKI ZA DRUGE NAMENE (C+D+E) 1.635.409 28,5 

C Ostali davčni in lastni prihodki 645.600 11,3 

D NUSZ 122.700 2,1 

E Prihodki iz naslova sofinanciranj 867.109 15,1 

        

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 300 0,0 

        

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU LETA 1.600.000 27,9 

  Skupaj prihodki za razporeditev 5.734.832 100,0 

 
 
 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
 

V računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana sredstva prejeta od kupnin za 
prodana stanovanja ter sredstva, ki jih občina odvaja v skladu s stanovanjskim 
zakonom v Sklad RS in SOD od prejetih kupnin za stanovanja. 
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3.2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
3.2.1. Odhodki 

A. Bilanca odhodkov 
 
V proračunu občine morajo biti zagotovljena sredstva za tekoče financiranje nalog, 
ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 
76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 51/10-ZLS-R) in so skladno s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06, 108/08) 
prikazani po programski klasifikaciji izdatkov. 
 
Odhodki so v okviru posameznega proračunskega uporabnika razdeljeni na 
področja proračunske porabe: politični sistem, ekonomska in fiskalna administracija, 
skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, 
obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, trg dela in delovni pogoji, kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, promet, 
prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne 
dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno 
varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo in 
intervencijski programi in obveznosti. 
 
Področja proračunske porabe (PPP) so razdeljena na glavne programe (GPR), 
podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in znotraj teh še konte (K). 
 
V tabeli št. 4. so odhodki razporejeni glede na delež, ki jim pripada po posameznem 
proračunskem uporabniku in glavnem programu znotraj proračunskega uporabnika. 
Tabeli sledi obširnejša obrazložitev posameznih proračunskih področij, programov, 
podprogramov itd. 
 
Tabela št. 4.: Struktura odhodkov po programski klasifikaciji 
 

  
Vrsta odhodkov 

Proračun 
2012 

Delež 
v % 

PU PPP       

1   OBČINSKI SVET  25.200 0,44 
  01 Politični sistem 25.200 0,44 

2   NADZORNI ODBOR 4.400 0,08 
  02 Ekonomska in fiskalna administracija 4.400 0,08 

3   ŽUPAN (01) 85.182 1,49 
  01 Politični sistem 54.482 0,95 

  03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 8.000 0,14 

  04 Skupne administrativne službe in spl. javne 
storitve 

21.500 
0,37 

  08 Notranje zadeve in varnost 1.200 0,02 

4   UPRAVA 5.620.050 98,00 
  02 Ekonomska in fiskalna administracija 5.800 0,10 

  04 Skupne administrativne službe in spl. javne 
storitve 

1.500 0,03 

  06 Lokalna samouprava 305.210 5,32 

  07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 267.500 4,66 



7 
 

  11 Kmetijstvo 97.550 1,70 

  12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 6.000 0,10 

  13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 714.800 12,46 

  14 Gospodarstvo 50.600 0,88 

  15 Varovanje okolja in naravne dediščine 1.217.600 21,23 

  16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 

880.154 15,35 

  17 Zdravstveno varstvo 55.000 0,96 

  18 Kultura, šport in nevladne organizacije 254.322 4,43 

  19 Izobraževanje 1.412.550 24,63 

  20 Socialno varstvo 159.188 2,78 

  23 Intervencijski programi in obveznosti 192.276 3,35 

  Skupaj odhodki 5.734.832 100,00 

 
 

Proračunski uporabnik:  0001 OBČINSKI SVET 

 
 
01. POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe (v nadaljevanju PPP): Občinski svet je eden 
izmed treh organov občine. Ta v okviru svojih pristojnosti sprejema statut občine, 
odloke in druge občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema 
občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora 
ter člane komisij in odborov občinskega sveta in drugo. Svojo funkcijo člani sveta 
opravljajo nepoklicno,  v skladu s predpisi pa so upravičeni do povračila stroškov v 
zvezi z opravljanjem funkcije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H), 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07-ZVRK,  103/2007-
ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-
316/09-19). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotavljanje lokalne samouprave in 
zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev občine ter izpolnjevanje drugih nalog 
v skladu z zakoni. 
 
0101 Politični sistem 

Glavni program zajema dva podprograma in sicer dejavnost občinskega sveta in 
izvedba in nadzor volitev in referendumov. 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma (v nadaljevanju PPR): V ta program so vključeni stroški, ki se 
nanašajo na dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ( vključno s sejninami), 
stroški financiranja političnih strank,  nadomestil članov občinske volilne komisije ter 
financiranje materialnih stroškov za delo svetniških skupin. 



8 
 

Znesek sejnin je izračunan glede na predvideno število sej občinskega sveta v letu 
2012, ob upoštevanju povišanja sejnin s spremembo pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov. Nadomestilo za delo podžupana za 
neprofesionalno opravljanje funkcije je izračunano v višini največ 50 % plače župana 
za poklicno opravljanje funkcije. 

Sredstva za financiranje političnih strank so izračunana na podlagi volilnega rezultata 
in višine primerne porabe. Skupna sredstva, ki določajo financiranje političnih strank 
znašajo do 0,6% primerne porabe oz. v skladu s sprejetimi predpisi. Tako dobljena 
sredstva se delijo glede na volilni rezultat oz. število volivcev po posamezni stranki. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09), 
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 007-1/07, z 
dne 25.9.2007 in (Uradni list RS, št. 41/09). 

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno delo občinskega sveta. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba najmanj štirih sej občinskega sveta. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število sej občinskega sveta, število sprejetih 
predpisov. 
 

Proračunski uporabnik:  0002  NADZORNI ODBOR 

 
02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis PPP: Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru 
svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje 
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  Člani nadzornega odbora 
opravljajo svoje naloge nepoklicno in so v skladu s predpisi upravičeni do povračila 
stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije – sejnin in nagrad. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 
109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E,   38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A,  94/2010-
ZIU, 36/2011), 

- Zakon o izvrševanju proračuna, (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011) 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 29/10-2B, 
18/2011) in drugi predpisi ter standardi (npr. SRS) s področja financ, 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 007-1/07, z 
dne 25.9.2007 in (Uradni list RS, št. 41/09). 



9 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti 
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega 
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim 
premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 
proračunskih sredstev. 
 
0203 Fiskalni nadzor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Opis PPR: Sredstva v tem podprogramu so namenjena za izplačilo sejnin in nagrad 
članom nadzornega odbora. Znesek sejnin je izračunan za predvidenih 6 sej 
nadzornega odbora v letu 2012. 

Zakonske in druge pravne podlage: Našteti dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno delo nadzornega odbora. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba sej nadzornega odbora po programu dela. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število poročil in sej. 

 

Proračunski uporabnik:  0003 ŽUPAN 

 
01. POLITIČNI SISTEM 

Opis PPP: Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan: predlaga 
občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in 
druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun, skrbi za 
izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, odloča o 
pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega 
premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, usmerja in 
nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave ter opravlja 
druge naloge, v skladu s predpisi. Župan svojo funkcijo lahko opravlja nepoklicno ali 
poklicno. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/09- ZSPJS -UPB13, 
13/10- ZSPJS-M, 59/10- ZSPJS-N, 85/10-ZSPJS-O, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011), 

- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09), 
- Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06), 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 105/00, 36/07), 

- Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno 
podjetje Grosuplje, d.o.o. Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04). 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Izvajanje in odločanje z zakonom in 
ostalimi predpisi določenih nalog. 
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0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Opis PPR: Sredstva v tem podprogramu so namenjena za izplačilo plače župana, 
reprezentanci, nabavi knjig in nagrajevanju članov skupščine JKP Grosuplje,d.o.o. 
Višina sredstev za izplačilo plače župana je predvidena skladno s predpisi, ki urejajo 
izplačevanje plač funkcionarjem.  

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Strokovno in vestno vodenje in zastopanje občine ter 
zagotavljanje njene promocije.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Strokovno, vestno vodenje in zastopanje občine, 
zagotavljanje njene promocije ter nemotenega dela skupščine JKP Grosuplje, d.o.o.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev:  
0301003  Stroški reprezentnce  - povečano na podlagi predloga 

Sredstva so bila namenjena nabavi manjših poslovnih in promocijskih daril 
značilnih za našo občino ter darilom oz. nagradam za učne, športne, znanstvene 
in druge uspehe naših občanov. Postavka se poveča za nakup slik avtorja 
Rafaela Samca v višini 1.000 € 

0301004  Nabava knjig   

Ponatis knjige »Dobrepolje stoji na jezeru«, knjiga o delu našega rojaka, slikarja, 
grafika in kiparja Toneta Kralja ter pravkar izdana knjiga »Pustne šege in navade«,  
bo občina nabavila izdane knjige kot promocijski material oz. poslovna darila. 

0301005  Nagrajevanje članov skupščine JKP Grosuplje 

Skladno s 14. členom odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju 
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., so ustanoviteljice skupščine dolžne 
financirati svojega predstavnika v skupščini.  

 
03. ZUNANJA POLITKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302001 Mednarodni festival 

Opis PPR:  V tem podprogramu so sredstva namenjena sofinanciranju stroškov za 
udeležbo na mednarodnem festivalu folklorne skupine (otroške ali odrasle, glede na 
povabilo).  

Dolgoročni cilji PPR: Uspešnost nastopanja kulturnih in drugih društev izven meja 
Slovenije (navezava stikov, izmenjava izkušenj in promocija občine). 

Letni izvedbeni cilji PPR: Udeležba posameznega društva na raznih festivalih. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Prepoznavnost občine v širšem območju, 
število povabil na gostovanja. 

 
04.    SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
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Opis PPR: V tem podprogramu so sredstva namenjena objavam občinskih predpisov, 
javnih natečajev in drugih objav v uradnem glasilu ter za pokroviteljstva po odločitvi 
župana. 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-Zmed-UPB1,  36/2008-ZPOmK-1, 77/2010-
ZSFCJA, 90/2010 Odl.US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/2011-ZAvMS), 

- Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/2000-ZPDZC, 35/2001-ZMed), 
- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Poslovnik občinskega sveta občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09). 

0304001 Stroški objav občinskih predpisov – povečano na podlagi predloga 

Sredstva so namenjena objavam občinskih predpisov. 

 
Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti in zagotavljanje 
predpisanih postopkov pri sprejemanju občinskih predpisov in objavah javnih 
natečajev. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Najmanj 5 različnih objav predpisov ali javnih natečajev. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število objav. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis PPR: V tem podprogramu so sredstva namenjena izvedbi proslav v organizaciji 
občine, med drugim vsakoletni pripravi proslave in različnih prireditev v počastitev 
občinskega praznika. 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Odlok o določitvi datuma praznika Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 47/98). 

Dolgoročni cilji PPR: Obeleževanje občinskega praznika, ohranjanje spomina na F. 
Jakliča in nadaljevanje tradicije. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Proslava oz. prireditve v zvezi z občinskim praznikom, druge 
prireditve v interesu občine. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev:  Število proslav in prireditev. 
 
08.    NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 Prometna varnost 

Opis PPR:  V tem podprogramu so sredstva namenjena delovanju Sveta za 
preventivo in varstvo v cestnem prometu (SPVCP), nabavo rumenih rutic, odsevnih 
trakov, odsevnikov in druge opreme za šolarje ter za izvedbo različnih preventivnih 
akcij SPVCP. 
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Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Zakon o varnosti v cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-1-UPB5, 58/09-
ZVCP-1,36/10-ZVCP-1G,106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-
ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6). 

Dolgoročni cilji PPR: Zmanjševanje števila prometnih nesreč in povečanje varnosti 
udeležencev v prometu, še posebej otrok. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedbe preventivnih akcij, nabava opreme za šolarje, 
izvedba najmanj 2 sej Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev:  Število preventivnih akcij, število sej SPVCP. 
 

Proračunski uporabnik:  0004  UPRAVA 

 
02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis PPR:  Sredstva v tem podprogramu so namenjena za plačilo vodenja analitičnih 
evidenc gospodarske javne infrastrukture, ki je v lasti občine in v upravljanju JKP 
Grosuplje d.o.o.. 

04.    SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis PPR:  V tem podprogramu so sredstva namenjena tekočim stroškom vaških 
prostorov. 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10-ZSPDSLS), 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 29/10-2B 
18/2011) 

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002, 62/2003, 73/2003, 113/2003, 
16/2004, 123/2004, 96/2005-ZRTVS-1, 60/2006, 69/2006-ZOIPub, 110/2006-UPB1, 
36/2008-ZPOmK-1, 77/2010- ZSFCJA, 90/2010 Odl.US: U-I-95/09-14, Up-419/09-
15, 87/2011-ZAvMS 

- Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00). 

Dolgoročni cilji PPR: Nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov. 

Letni izvedbeni cilji PPR: /. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: /. 
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06.    LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Opis PPP: Področje obsega aktivnosti potrebne za povezovanje več občin v Regijski 
razvojni agenciji LUR (RRA LUR) in izvedbo skupnih programov, za povezovanje več 
občin v organ skupne občinske uprave (SOU), za nemoteno in učinkovito delovanje 
in opremljenosti občine, sredstva za izplačilo plač, ustrezno zasedenost delovnih 
mest, ustreznost delovnih pogojev in izobraževanje zaposlenih, informacijsko 
usposobljenost itd. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/09- ZSPJS -UPB13, 
13/10- ZSPJS-M, 59/10- ZSPJS-N, 85/10-ZSPJS-O,  94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011), 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08-ZJU-D,  69/2008-
ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 
109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A,  94/2010-
ZIU, 36/2011), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), 
(Uradni list RS, št. 96/2010 4/2011, 45/2011), 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 29/10-2B, 
18/2011), 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10-ZSPDSLS), 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1), 
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06-ZORed), 
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06-ZJRM-1), 
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-ZP-UPB4, 17/07-ZP-1E, 108/09-ZP-1F, 
109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZIntPK, 9/2011, 10/2011 Odl.US: Up-319/10-
14,U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US:Up-46/10-22,U-I-89/10-16, 29/2011,UPB8, 43/2011 
Odl.US: U-I-166/10-8), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-ZVOP-1-UPB1), 
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5), 
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo, 
- Kolektivna pogodba za javni sektor, 
- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013, 
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 
43/04, 138/04, 35/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/08, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 
63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/2011), 

- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 
32/07, 63/07, 31/08, 35/09,  58/2010, 101/2010), 

- Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, 
št. 29/00, 66/04, 17/06), 

- Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 105/00, 36/07), 
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- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrepolje, št. 100-
2/09, z dne 10.4.2009, 19.11.2009, 24.2.2010, 6.7.2010, 16.5.2011, 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov št. 007-8/09, z dne 12.11.2009, 
- Načrt klasifikacijskih znakov Občine Dobrepolje z roki hranjenja dokumentarnega 
gradiva št. 020-1/09, z dne 17.8.2009, 

- Načrt signirnih znakov Občine Dobrepolje, št. 020-2/09, z dne 17.8.2009, 2.11.2010, 
- Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrepolje 
za leto 2012, 

- Sklep o letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Dobrepolje za 
leto 2012, 

- Kadrovski načrt za leti 2011/2012. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotovitev sredstev in pogojev za 
nemoteno, kakovostno in učinkovito delovanje regijske razvojne agencije, organa 
skupne občinske uprave, same občine, zagotovitev javnosti dela občine, 
informiranosti ciljnih javnosti o delu občine, nabava primerne informacijske 
infrastrukture in opreme ter izvajanje in odločanje z zakonom in ostalimi predpisi 
določenih nalog. 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis PPR:  Sredstva so namenjena izdelavi projektov iz Izvedbenega načrta 
regijskega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 (RRP), ki se 
izdeluje v okviru Ljubljanske urbane regije – v nadaljevanju LUR-a (izdelovalec 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije). RRP LUR 2007 – 2013 je 17. 
aprila 2007 sprejel Svet Ljubljanske urbane regije - torej župani vseh občin LUR, konec 
leta 2007 pa je pozitivno mnenje podala tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko.  

Za uresničevanje RRP LUR je Svet LUR 24. julija 2007 sprejel Izvedbeni načrt RRP LUR 
2007-2013 za obdobje 2007-2009, ki je do sedaj doživel dve dopolnitvi (25.10.2007 in 
23.04.2008). V letu 2009 je RRA LUR pripravila nov izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 
za obdobje 2010 – 2012. Konkretna projekta za katera so sredstva namenjena v letu 
2012 (poleg sofinanciranja dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja) sta Mreža 
P+R zbirnih središč v LUR in Regionalna destinacijska organizacija. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.  

Dolgoročni cilji PPR: Nemotena, učinkovita in kakovostna priprava in izvedba 
projektov dolgoročnega RRA LUR. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Priprava in izvedba projektov izvedbenega načrta regijskega 
razvojnega programa za leto 2012. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število pripravljenih in izvedenih projektov. 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 

Opis GPR:  Glavni izdatki programa so namenjeni za plače, materialne stroške ter 
investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za zagotavljanje javnosti 
dela občine, vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov, vzdrževanje in 
posodabljanje računalniške opreme in infrastrukture in drugo. 
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42. člen zakona o javnih uslužbencih določa, da organi sklepajo delovna razmerja in 
upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Z njim se prikaže stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje 
dveh let. Predlog kadrovskega načrta je obvezna priloga vsakokratnega proračuna 
in župan ga sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 

Število sistemiziranih delovnih mest v občinski upravi se je v letu 2011 povečalo za 1 
delovno mesto. V občinski upravi občine je bilo konec leta 2011 zaposlenih šest 
javnih uslužbencev, od teh eden za krajši delovni čas od polnega delovnega časa in 
en javni uslužbenec na položaju. V letu 2011 smo na delovno mesto višje svetovalke 
za komunalne zadeve in gospodarsko infrastrukturo prerazporedili direktorico 
občinske uprave in hkrati zaposlili zaposlil novega direktorja občinske uprave. V letu 
2012 se sprememb na kadrovskem področju ne pričakuje. 

Zaradi neznank pri odpravi plačnih nesorazmerij so v programu ostala tudi namenska 
sredstva  za odpravo nesorazmerij v plačah. 

Postavka nakup opreme vključuje odhodke za dokup računalniške opreme, 
pohištva, snemalne naprave in registratorja delovnega časa. 

Sredstva za plače so izračunana na osnovi plačnih razredov in drugih prejemkov, ki 
po sistemizaciji delovnih mest pripadajo zaposlenim, ob upoštevanju dogovorjenih 
povečanj plač v skladu z veljavno kolektivno pogodbo. 

V programu so vključeni tudi stroški skupne občinske uprave. 

Dolgoročni cilji GPR: Nemoteno, učinkovito in kakovostno delo občinske uprave. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotovitev kvalitetnega in učinkovitega opravljanja 
nalog, ki so v pristojnosti občine z zagotovitvijo ustreznega števila zaposlenih, 
nemotenega materialnega poslovanja in normalnih tehničnih pogojev za delo 
zaposlenih, zagotovitev nujnih investicij za normalno delo, zagotovitev javnosti dela 
občine, odprtost, preglednost in zagotavljanje dostopa do informacij javnega 
značaja, spodbujanje gospodarskega sodelovanja, dokončanje in dopolnjevanje 
programskih orodij za podporo vodenja glavne pisarne, zaključek investicije v 
podatkovni strežnik, nakup potrebne strojne opreme za opremljanje novih delovnih 
mest tam, kjer je oprema zastarela ali okvarjena,  redno vzdrževanje strojne in 
komunikacijske opreme in dr. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj zaposlenih, izvajanje 
zaposlovanja v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, število rešenih vlog in pritožb 
občanov  v predpisanih rokih, število realiziranih projektov s tega področja. 

0406004 Materialni stroški delovanja občinske uprave 

Sredstva so namenjena nemotenemu delovanju občinske uprave in se bodo 
porabila za pisarniški material, energijo, vodo in komunalne storitve ter 
komunikacije, stroške prevozov na službenih potovanjih, tekoče vzdrževanje in 
druge odhodke. 
 
0406008 Delovanje skupne občinske uprave (SOU) 

Zakon o prekrških določa kot prekrškovne organe na nivoju lokalne samouprave 
občinske inšpektorje in redarje. To so delavci s posebnimi pooblastili, ki izvajajo 
nadzor – občinski inšpektorji občinskih predpisov in redarji  tistih določil zakonov 
za katere jih ti pooblastijo (npr. določil zakona o varnosti cestnega prometa, 
zakona o javnem redu in miru). Občina Dobrepolje ima že kar nekaj let 



16 
 

zagotovljen inšpekcijski nadzor, nima pa zagotovljene redarske službe. Prav zato 
se je Občina Dobrepolje začela dogovarjati o ustanovitvi skupnega 
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel in 
Osilnica. Predlagana ustanovitev skupne občinske uprave pomeni 
racionalizacijo organiziranja občinske uprave v korist vseh občin. 

 

060319002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

0406005 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Sredstva so namenjena nakupu opreme, saj se v tekočem letu predvideva 
nakup računalniške opreme in pisarniškega pohištva, snemalne naprave in 
registratorja delovnega časa. 

07.    OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Opis PPP: Področje proračunske porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema 
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 
44/02, 57/2009), 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-
UPB1, 97/2010), 

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1, 9/2011), 
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1, 120/2008 Odl.US: U-I-61/06-14), 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in 

pomoči (Ur. list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02,106/02, 21/05, 110/05, 
5/2007, 92/2007), 

- Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja 
in pomoči (Ur. list RS, št. 35/1997, 33/2000 Odl.US: U-I-313/98, 87/2001-
ZMatD, 15/2002), 

- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 
17/2002 popr., 17/2006, 76/2008). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Zagotovitev pogojev za nemoteno 
delovanje sistema civilne zaščite obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis GPR: Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne 
zaščite in nabavo opreme (Lansko leto je na novo formiran štab civilne zaščite, člani 
katerega se udeležujejo izobraževanj s področja delovanja CZ. Štab CZ mora biti v 
primeru nesreč, glede na finančne zmožnosti, razpolagati z ustrezno opremo, ki mora 
delovati brezhibno). 

Sredstva za požarno varnost so namenjena redni dejavnosti občinske gasilske zveze. 
V okviru investicijskih transferjev pa so predvidena sredstva za nabavo gasilske 
opreme iz sredstev požarne takse in za nabavo ostale opreme.  
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Dolgoročni cilji GPR: Dobro usposobljene in opremljene ekipe tako civilne zaščite kot 
gasilcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti gasilskega 
društva. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Nabava opreme v skladu s predpisi in programi, 
izgradnja gasilskega doma v Strugah. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj članov CZ, nabava 
opreme za CZ in gasilska društva v skladu s programi. Izgradnja 1. faze gasilskega 
doma v Strugah.  

0407005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme  

Sredstva na postavki so se povečala na 54.000 €. Sredstva so namenjena 
investicijskem vzdrževanju gasilskih domov in gasilske opreme. Del sredstev v višini  
za 10.000 €, je namenjen obnovi gasilskega doma v Ponikvah, 10.000 € pa je 
namenjeno obnovi gasilskega doma v Kompoljah, kjer naj bi se uredili tlaki in 
ostala potrebna investicijska dela. 
 
0407010 Gradnja gasilskega objekta v Strugah 

Gasilci iz Strug, naj bi v letu 2012 začeli z gradnjo novega gasilskega doma v 
Strugah. Lastniška razmerja za parcelo, kjer gasilci nameravajo postaviti nov 
objekt so se uredila, tako je sedaj Prostovoljno gasilsko društvo Struge dejanski 
lastnik parcele št. 12/0 k.o. Potiskavec. Za izvedbo izgradnje gasilskega doma so 
zadolženi gasilci, ki trenutno urejajo še zadnje postopke pri pridobivanju 
gradbene dokumentacije. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja, pa naj bi PGD Struge začelo z začetkom izvedbe izvajalnih del.  
Planirana sredstva za izvedbo izgradnje novega gasilskega doma v Strugah, ki jih 
namerava zagotoviti občina Dobrepolje v letu 2012, znašajo 162.000,00 €.  

 
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 
Opis PPP: Programsko področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva. 

Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja 
Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko 
kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov skupnih tržnih ureditev EU, ukrepe 
razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k 
stabiliziranju kmetijskih trgov, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socio-
ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, ohranjanju poseljenosti podeželja, 
ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine. 

V gozdarstvu se izvaja program ohranjanja in razvoja gozdov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Zakon lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-
P, 51/10-ZLS-R), 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08-Zkme-1), 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-ZKZ-UPB2), 
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 19/10-ZSKZ-UPB2, 
56/2010), 
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- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/ 93, 67/02-ZG-A,110/07-ZG-B, 106/10-ZG-C), 
- Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09-ZZad-UPB2), 
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-ZKGZ-UPB1, 
26/08- ZKGZ-B), 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11-
ZSRR-2), 

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2), 
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03-ZZK-1, 45/08-ZZK-1A, 28/09-ZZK-1B, 
25/11-ZZK-1C), 

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, 
št. 52/00-ZENDMPE), 

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-ZZZiv-UPB2), 
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2002-2006, 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji 2001-2010, 
- Državni program RS za prevzem pravnega reda EU, 
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2007-2013, 
- Evropski pravni red. 

Dolgoročni cilji PPP: konkurenčni kmetijski trgi, optimalna velikostna, socio-ekonomska 
in proizvodna struktura v kmetijstvu, ohranjena poseljenost slovenskega podeželja, 
ohranjanje naravne in kulturne danosti, ohranjena biotska pestrost, rodovitnost tal in 
ohranjena tradicionalna kulturna krajina. 
          
1102  Program reforme kmetijstva in živilstva  
Opis GPR: Program reforme kmetijstva in živilstva obsega naslednja področja: 
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, ter 
zemljiške operacije. 

Osnovni namen proračunskih podpor pridelovalcem kmetijskih proizvodov je 
ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU.  

Dolgoročni cilji GPR: Izenačevanje pogojev gospodarjenja pridelovalcev kmetijskih 
proizvodov v občini s pridelovalci EU, prilagajanje pravnemu redu EU, izboljšanje 
konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev ter zagotavljanje okolju prijaznega 
kmetovanja in dr. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: 
- Izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti, zniževanje stroškov, izboljšanje 

velikostne, socio-ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, prilagajanje 
tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti, oblikovanje gospodarsko močnejših 
in razvojno perspektivnejših gospodarstev, ohranitev poseljenosti podeželja, 
zagotoviti primeren dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, 
spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in živilstva, reševanje prednostnih in 
specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih 
območij v skladu s pravnim redom EU. 

- Ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi možnostmi 
za kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiških 
potencialov, naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje oz. vzpostavljanje 
ekološkega ravnotežja v prostoru. 

- Z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na 
podeželju, spodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno 
podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, izvajanje 
inovativnih razvojnih programov in regionalnih razvojnih programov. 



19 
 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih načrtovanih projektov. 
 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis PPR: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/07) v skladu z uredbami EU 
dovoljuje le dodeljevanje pomoči oz. sofinanciranje natančno določenih izjem v 
kmetijstvu. Izjem zato, ker je politika dodeljevanja pomoči v kmetijstvu v pristojnosti 
države. V tem programu so sredstva namenjena razdeljevanju pomoči 
upravičencem na način, ki ga predpisuje citirani pravilnik in največ v višini, ki je 
določena s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg že naštetih dokumentov dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
- Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 90/07), 
- Letni program kmetijstva za leto 2012. 

Dolgoročni cilji PPR: pospeševanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na 
območju občine, t.j. posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske 
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v 
kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini, spodbujanje izvajanja 
združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine, spodbujanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, promoviranje območja pridelave 
kakovostnih kmetijskih proizvodov ter s tem  širjenje oz. uveljavljanje podjetniških 
iniciativ,  z omogočanjem tehnične pomoči pa primarnim kmetijskim proizvajalcem 
pridobivanje novih znanj. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Naložbe v kmetijska gospodarstva (posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev, urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov), pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, pomoč pri 
izobraževanju bodočih nosilcev kmetij, varstvo tradicionalnih krajin in stavb in 
izvajanja projektov lokalne razvojne strategije (LEADER projekti). Letni izvedbeni cilji so 
natančno opredeljeni v Letnem programu kmetijstva (2012). 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število vlog in prejetih pomoči po posameznih 
ukrepih. 

0411030 Naložbe v kmetijska gospodarstva 

Sredstva so namenjena posodabljanju in prestrukturiranju primarne kmetijske 
proizvodnje ob upoštevanju standardov ES, povečanju konkurenčnosti, dvigu 
kakovosti v pridelavi, povečanju zaposlenosti v kmetijstvu, ohranjanju 
obdelanosti kmetijskih površin. Do sredstev so upravičena kmetijska 
gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.  Upravičenci lahko pridobijo 
sredstva v višini do 40 %, na območju omejenih dejavnikov(sem spada tudi 
področje Občine Dobrepolje) pa do 50% upravičenih stroškov investicije. 
Naložbe v kmetijska gospodarstva se vsebinsko delijo na več področji in sicer: 
posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih 
zemljišč in dostopov. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se 
dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji 
in postopkih določenih v veljavnih predpisih.  

0411036 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  
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Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in 
tveganja in izgub nastalih zaradi bolezni domačih živali. Sredstva se 
upravičencem na podlagi predhodnega razpisa dodelijo glede na število oz. 
znesek zavarovanih živali. Sredstva se upravičencem sofinancirajo do višine do 
50 % upravičenih stroškov.   

0411037  Zagotavljanje tehnične podpore 

Sredstva so namenjena sofinanciranju registriranih stanovskih in interesnih 
združenj in zvez, ki delujejo na področju kmetijstva gozdarstva in prehrane na 
območju občine (npr. Čebelarsko društvo Dobrepolje, Govedorejsko društvo 
Dobrepolje-Struge, Konjerejsko društvo Struge, Društvo gobarjev Štorovke, 
Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Velike Lašče, Društvo podeželskih žena 
Dobrepolje-Struge, Strojni krožek Kmetovalec, Lovska družina Dobrepolje, Lovska 
družina Struge) in organizacijam, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči 
na področju kmetijstva na območju občine(npr. KGZS, Kmetijska svetovalna 
služba in Zavod za gozdove Slovenije). Sredstva so namenjena sofinanciranju 
upravičenih stroškov, ki jih določa pravilnik citiran v opisu podprograma.  
Društvom in organizacijam se dodelijo sredstva na podlagi zahtevkov.  

0411041  Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 

Ta proračunska postavka, katere sredstva so namenjena sofinanciranju obnove 
lesenih kozolcev, kot relativne identitete naše krajine, ki izginja iz dneva v dan. 
Sofinancira se objekte na kmetijah oz. naseljih, ki so vpisana v register kulturne 
dediščine Ministrstva za kulturo, tako npr. Zdenska vas, Mala vas, Podpeč, 
Bruhanja vas, Kompolje. Naselja so v register vpisana kot naselbinska dediščina. 

 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

0411038  Delovanje LAS Od Idrijce do Kolpe (LEADER) 

V postavki so sredstva namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine (LAS) Po 
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, potrjene z Odločbo MKGP, št. 33151-
5/2008/2, z dne 31.7.2008. Koordinator različnih projektov med občinami Bloke, 
Cerknica, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, 
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, ki v navedeni, je Razvojni center Kočevje 
Ribnica, d.o.o. Ta skrbi za izvedbo projektov, prijav na razpise, skrbi za 
izplačevanje finančnih obveznosti LAS, pripravlja zahtevke za povračila izdatkov 
za izvedene projekte itd. Sredstva namenjena delovanju navedene LAS so 0,61 
€/prebivalca. 

0411043 Dobrepoljsko vandranje (LEADER projekti) 

Občina bo sredstva namenila projektu »Dobrepoljsko vandranje«, kjer bodo 
glavne aktivnosti potekale iz naslova priprave promocijskega gradiva ob izvedbi 
dogodka v letu 2012 ter ostalih spremljajočih dejavnosti (pogostitve, izvedba 
delavnic ter izobraževanj turističnih vodnikov ipd.).  Sredstva bodo sofinancirana 
v višini 9.400 €. 

 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis GPR: Sredstva so namenjena varovanju zdravja živali in rastlin, preprečevanju 
širjenja kužnih bolezni in škodljivcev, preprečevanju onesnaževanja okolja in dr. 
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Ena ključnih nalog na navedenem področju je zagotavljanje delovanja sistema, ki 
omogoča ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin. 

Dolgoročni cilji GPR:  Preprečevanja širjenja določenih živalskih bolezni in epidemij, 
varstvo in zaščita živali ter  etično ravnanje z njimi. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Odgovorno ravnanje z zapuščenimi živalmi. 
 
11039002 Sofinanciranje zavetišča za živali 

Opis PPR: Občine morajo v skladu s 27. členom zakona o zaščiti živali zapuščenim 
živalim zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je 
lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti 
na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina 
Dobrepolje ima z imetnikom zavetišča sklenjeno pogodbo za odlov in oskrbo 
zapuščenih živali v zavetišču. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon naveden v 11. alineji dokumentov 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Oskrba zapuščenih živali. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Namestitev živali v zavetišče. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število nameščenih živali v zavetišču. 
 
1104  Gozdarstvo 

Opis GPR: V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in 
večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem 
delovanje gozdov kot ekosistemov in uresničevanje vseh njihovih funkcij. Zagotavlja 
se sredstva za vlaganja v gozdove (obnova, nega in varstvo gozdov ter vzdrževanje 
in gradnja gozdnih cest). 

Dolgoročni cilji GPR: Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke 
pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, ohranitev naravnega 
okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine 
ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, zagotavljanje vlaganj v gozdove 
(obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest) in dr. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in 
varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest). 
 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Realiziran načrtovani letni program. 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis PPR: V tem podprogramu je največja postavka vzdrževanje in gradnja gozdnih 
cest. To so namensko zbrana sredstva, ki jih vplačajo lastniki gozdov v višini 14,7 % od 
katastrskega dohodka v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 
del k tem sredstvom prispeva država iz proračuna. Občina jih mora namensko 
uporabiti za vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom, ki ga vsako leto pripravi 
Zavod za gozdove RS in potrdi MKGP. Na podlagi potrjenega programa vzdrževanja 
gozdnih cest Republika Slovenija - MKGP, Zavod za gozdove Slovenije in občina 
sklenejo tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Po opravljenih delih se 
pripravi kolavdacijske zapisnike, ki so osnova za nakazilo sredstev MKGP-ja. Nadzor 
namenske porabe sredstev opravlja pristojni gozdarski inšpektor.  
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Zakonske in druge pravne podlage: Zakon naveden v 5. alineji dokumentov 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe, 
poleg tega še: 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 do103/10), 
- Pravilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic (Uradni list 
RS, št. 7/00). 

Dolgoročni cilji PPR: Odprtost gozdov z vzdrževanimi gozdnimi prometnicami, ki 
omogočajo lastnikom gozdov nemoteno gozdno proizvodnjo in varno uporabo teh 
tudi drugim uporabnikom. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja novih in rekonstrukcija ter vzdrževanje obstoječih 
gozdnih cest.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenih in rekonstruiranih 
gozdnih cest, obseg vzdrževanja gozdnih cest, ki je predviden v vsakoletnem 
programu vzdrževanja gozdnih cest. 
 
12.  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 
1202  Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije  
 
12029001 Oskrba z električno energijo 

Opis PPR:  V podprogramu so sredstva namenjena izgradnji električnega omrežja v 
ZN Predstruge.  

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-EZS-UPB2), 
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, 
- Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 
elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08). 

Dolgoročni cilji PPR: Oskrba z električno energijo na območju ZN Predstruge in 
možnost novih priključitev. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja novega NN omrežja.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenega NN omrežja. 
 
13.  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Zakon o javnih cestah  (Uradni list RS, št. 45/08-ZJC-UPB1, 45/08- ZJC-C, 42/09- ZJC-
D, 28/09- ZJC-E) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1), 
- Zakonom o varnosti cestnega  prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-UPB5, 58/09-
ZVCP- 1F, 36/10- ZVCP- 1G) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 

- Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10-ZMV), 
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- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10-ZPrCP), 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08- ZVO-1B, 108/09- 
ZVO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B, 
28/09-ZGO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09- ZPNačrt-
A) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07-
ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10-ZUP-G), 

- Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 –ZVZelP-UPB1, 29/11 
ZVZelP-B), 

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09- 
ZEKom-B, 33/11- ZEKom-C), 

- Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, 
- Evropski akcijski program za varnost na cestah do leta 2010 (sprejela Evropska 
komisija COM (2003), 

- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013, 
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 do 35/09, 13/10), 
- Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08), 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08). 

Dolgoročni cilji PPP:  Zagotovitev potrebne prometne infrastrukture v občini,  
optimiziranje obsega in kakovosti  vzdrževalnih  del na občinskih cestah, povečanje 
prometne varnosti in varovanja, učinkovita poraba energije in čisto okolje ter 
zagotovitev dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij vsem 
potencialnim uporabnikom v občini. 
 
1302  Cestni promet in infrastruktura  

Opis GPR: V okviru tega programa občina zagotavlja pogoje za izvajanje strokovno-
tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog, nadzora nad stanjem cest ter upravne 
naloge s področja upravljanja omrežja občinskih cest. Finančne aktivnosti v okviru 
programa omogočajo pripravo predlogov za  investicijske in vzdrževalne ukrepe na 
cestah, usklajevanje aktivnosti pri projektiranju, gradnji in obnovi cest ter objektov na 
njih ter vodenje evidenc o vseh občinskih cestah  (Banka cestnih podatkov -BCP). 

Dolgoročni cilji GPR:  Učinkovita gradnja, obnova in  vzdrževanje občinskih cest, ki 
bodo omogočile nemoteno in varno odvijanje prometa,  učinkovito in uspešno 
varstvo občinskih cest, s katerim se varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno 
rabo in dr. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Prednostno ohranjanje obstoječega cestnega 
omrežja in izboljšanje voznih pogojev,  redno vzdrževanje občinskih cest, 
povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti ter 
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, vodenje evidence o občinskih cestah. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih načrtovanih projektov. 
 
029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena 
sredstva za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) ter 
za vzdrževanje železniških prehodov. Sredstva so predvidena praktično v enakem 
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obsegu kot v letu 2011. Dejansko porabljena sredstva za izvajanje zimske službe pa 
bodo odvisna od trajanja zimske odeje, pogostosti sneženja in poledice. Poleg 
navedenega so predvidena tudi sredstva za nadzor in gradnjo občinskih cest, ki ga 
mora občina kot investitor zagotavljati v skladu z zakonom o graditvi objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg zakonov navedenih v dokumentih 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe še: 
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09), 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS št. 64/00), 
- Načrt zimske službe za leto 2012. 

Dolgoročni cilji PPR: Optimalno vzdrževanje občinskih cest, posodabljanje železniških 
prehodov in izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Tekoče vzdrževanje in manjša investicijska vzdrževanja 
obstoječih občinskih cest, zimsko pluženje in posipanje cest.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Obseg vzdrževanja občinskih cest, ki je 
predviden v programu vzdrževanja cest in načrtu izvajanja zimske službe, število 
izdanih dovoljenj za zapore cest, število soglasij za posege na cesto in v varovalni 
pas ceste, število izdanih projektnih pogojev za priključitve na cesto in dr. 

0413004 Stroški vzdrževanja železniških prehodov – povečano na podlagi 
predloga 

MP je Občini Dobrepolje in Slovenskim železnicam, d.o.o. (kot zavezancema )  
na podlagi določil  zakona o varnosti  v železniškem prometu in v skladu s 3., 8. in 
9. členom  citiranega pravilnika o nivojskih prehodih naložilo, da uredita 
nadomestne dovozne poti, s katerimi se ukinejo določeni železniški prehodi na 
regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje. Roki za izpolnitev Odločbe št. 
3752-40/2009, z dne 28.7.2009,  so postavljeni glede na kategorijo železniškega 
prehoda in zahtevnost izgradnje od leta 2010 do 2014. Občina in SŽ sta se s 
sporazumom dogovorili za izgradnjo nadomestnih poti (do sedaj so narejene štiri 
nadomestne poti) in stroške izgradnje razdelili vsaka do ½. 

 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena 
sredstva za investicijsko vzdrževanje in dograditev manjših odsekov občinskih cest 
(lokalnih cest in javnih poti). Sredstva so predvidena za izgradnjo nove prometne 
infrastrukture na območju ZN Predstruge, za obnovo podatkov banke cestnih 
podatkov (BCP), za izgradnjo I. faze pločnika v Ponikvah, rekonstrukcije javnih poti na 
Videmskem hribu, preplastitev lokalne ceste v Hočevju ter ostale rekonstrukcije. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg zakonov navedenih v dokumentih 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe še: 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS št. 49/97, 31/09), 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS št. 91/05, 26/06). 

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

Letni izvedbeni cilji PPR: Nova gradnja in obnova obstoječih občinskih cest ureditev 
središč naselij, izgradnja nadomestnih poti, izvajanje zimske službe in dr.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenih in rekonstruiranih 
občinskih cest, obseg vzdrževanja občinskih cest, ki je predviden v programu 
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vzdrževanja cest in načrtu izvajanja zimske službe, število izdanih dovoljenj za zapore 
cest, število soglasij za posege na cesto in v varovalni pas ceste, število izdanih 
projektnih pogojev za priključitve na cesto in dr. 

0413014 Gradnja cestne infrastrukture – ZN Predstruge  

Opis stanja: Sredstva te postavke so predvidena na rekonstrukcija javne poti 565 
151, Predstruge,  v morfološki enoti A (JP vodi do športnega igrišča) in ureditvi 
asfaltnega vozišča s hodniki za pešce v morfološki enoti B2 oz. C1. Navedeno 
kategorizirano cesto bo potrebno v celoti obnoviti,  saj bo ta v prihodnje ena 
glavnih vpadnic v stanovanjsko območje ZN Predstruge. Izvedene so bile 
preliminarne meritve poteka prometne infrastrukture po ZN. Potrebno bo izmeriti 
še širino zemljišča po katerem poteka javna pot in se z lastniki dogovoriti za 
morebitne odkupe zemljišč, ki so potrebni za ureditev poti. Prav zaradi 
neurejenega lastništva je obnova te ceste predvidena letu 2012. Del sredstev je 
namenjen poplačilu obveznosti za že izvedeno obnovo ceste morfološki enoti B2 
oz. C1. 

Namen in cilji projekta: V skladu z določili ZN Predstruge urejena cesta v 
stanovanjsko naselje.  

Začetek projekta:  v letu 2010, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-13014. 

0413059 Rekonstrukcija in asfaltiranje JP na Videmski hrib – povečano na podlagi 
predloga 

Poselitveno območje na Videmskem hribu se je v preteklosti razvijalo ob 
nekdanjih poljskih in gozdnih poteh, katerih elementi (tako širina, nagib kot 
vzponi in protivzponi poti) danes ne omogočajo več varnosti udeležencem v 
prometu in ne varnosti vzdrževalcem pri zimskem pluženju. Zato so se poti 
rekonstruirale (nekoliko razširile). V proračunski postavki so sredstva namenjena 
poplačilu že izvedenih obnovitvenih del v letu 2011.  

0413060 Rekonstrukcija občinskih cest - dodatna obrazložitev  

V skupno postavko so združena manjša investicijska vzdrževanja več občinskih 
cest (JP, LC) kot npr. razširitve in asfaltiranje krajših odsekov (5-50 m). Združevanje 
je smiselno zaradi tega, ker se zaradi različnih zapletov (lastninsko pravnih), 
nesoglasij z lastniki sosednjih zemljišč in dr. investicijskega vzdrževanja v 
proračunu natančno določene poti ni mogoče izvesti in proračunska postavka 
ostane nerealizirana. V primeru skupne postavke pa se sredstva lahko 
razporedijo na odseke tistih poti, kjer do navedenih zapletov ne pride. V 
tekočem letu je poleg rekonstrukcije manjših delov občinskih cest predvideno še 
poplačilo že izvedene obnove in preplastitve LC z ev. št. 065 010, Zdenska vas - 
Ivančna Gorica, prav tako že izvedene obnove odseka LC z ev. št. odseka 065 
091, Pri cerkvi – Rapljevo v dolžini 120 m, predvidene obnove LC z ev. št. odseka 
065 081, Podtabor-Zajčji log na dveh odsekih v skupni dolžini 460 m. 

0413061 Pločnik Videm  

Odhodki v tej postavki so namenjeni pridobitvi dokumentacije (IDP) in izgradnji 
pločnika ob JP št. 565 370, Videm (648 - 647) in to od križišča z LC št. 138 390 Mali 
Korinj – Videm do zdravstvenega doma. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis PPR: V okviru odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za 
vzdrževanje prometne signalizacije, za pripravo projekta in postavitev turistične in 
obvestilne signalizacije, nabavo ter vzdrževanje pešpoti in kolesarskih poti.  

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Izvajanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Obnova stare in postavitev nove prometne signalizacije, 
načrtno vodenje obiskovalcev občine s postavitvijo turistične in obvestilne 
signalizacije.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število postavljenih prometnih znakov, število 
opremljenih tematskih poti z ustrezno prometno signalizacijo. 

0413016 Vertikalna prometna signalizacija –LC – povečano na podlagi predloga 

Sredstva so namenjena pripravi projekta in postavitvi turistične in druge 
obvestilne signalizacije v skladu s citiranim pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah – v nadaljevanju pravilnik (Dokumenti 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja). Postavljeni kozolčki ob vstopu na 
območje občine in panoji z  navedenimi znamenitostmi ter poslovnimi objekti na 
Vidmu, so po poteku roka, ki je bil v zakonu o javnih cestah določen za 
prilagoditev prometne signalizacije, v neskladju z določili zakona.  Projekt 
postavitve prometne, turistične in druge obvestilne signalizacije je podlaga za 
pridobitev soglasja DRSC, saj bo več kot polovica navedene signalizacije, 
vključno z obvestilnimi tablami, ki bodo označevale vstop na območje naše 
občine, postavljene ob regionalnih cestah. Osnutek projekta je pripravljen. 
 

13029004 Cestna razsvetljava 

0413036 Dograditev javne razsvetljave 

Sredstva so namenjena tako izgradnji javne razsvetljave na Videmskem hribu kot 
dopolnjevanju javne razsvetljave v posameznih naseljih.  
 

1306  Telekomunikacije in pošta 

Opis GPR: Ključni problem razvoja informacijske družbe je vprašanje dostopnosti do 
informacijske infrastrukture in storitev. Na gosto naseljenih področjih, kjer lahko 
ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov, vprašanje dostopnosti 
rešujeta trg in konkurenčnost. Na podeželju, kjer so stroški infrastrukture višji, 
uporabnikov pa je manj, pa so nujne državne spodbude. Takšno usmeritev še 
posebej zagotavlja tudi program razvoja informacijske infrastrukture. 

V okviru podprograma se izvaja črpanje evropskih sredstev z namenom širitve 
širokopasovnega dostopa. 

Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakonodaja: 
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09- 
ZEKom-B). 

Dolgoročni cilji GPR:  Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, povečanje 
deleža gospodinjstev z dostopom do širokopasovnega omrežja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Večini naseljem v občini zagotoviti možnost 
širokopasovnega dostopa. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Dolžina novo zgrajenih vodov 
širokopasovnega omrežja in število priključenih gospodinjstev na širokopasovni 
dostop. 

0413051 Širokopasovno omrežje 

Opis stanja: Interes končnih uporabnikov za dostop do odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij (OŠO) je evidentiran praktično na območju 
celotne občine (izjema je le naselje Videm). Brez možnosti širokopasovnega 
dostopa je po izpeljani anketi in podatkih MVŠ skupaj 223 gospodinjstev.  Da bi 
zagotovila možnost širokopasovnega dostopa čim večjemu številu uporabnikov se 
je občina povezala z občinami Črnomelj, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, 
Ribnica in Sodražica. Občine so s projektom »Načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah  Črnomelj, 
Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica kandidirale na 
razpis za sredstva sofinanciranja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij Ministrstva za visoko šolstvo. V preteklih razpisih za sofinanciranje OŠO 
je Občina Dobrepolje nastopila samostojno in po utemeljitvah takratnega 
Ministrstva za gospodarstvo ni prejela sredstev zaradi nepovezovanja z ostalimi 
občinami (tudi te so v preteklih razpisih v večini primerov prav tako nastopile 
samostojno). Tudi konzorcij navedenih občin na razpisu ni bil uspešen, Občina 
Kočevje se je kot nosilka projekta pritožila na izbiro MVŠ in po zavrnitvi pritožbe 
sprožila upravni spor. 

Namen in cilji projekta: Z  možnostjo dostopa do širokopasovnega omrežja se bi 
vzpodbudil razvoj različnih storitev, povečala učinkovitost javnih institucij in 
gospodarstva, omogočil hitrejši dostop do informacij in znanja tako podjetnikom 
kot občanom. Cilji projekta so: razvoj informacijske družbe, rast socialne 
vključenosti občanov, zmanjševanje digitalne ločnice med mesti in podeželjem, 
povečanje kakovosti vsem prebivalcem in povečanje stopnje konkurenčnosti. 

Začetek projekta:  v letu 2008, konec projekta v letu 2014. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-13051. 
 

14. GOSPODARSTVO 
 
Opis PPP: Področje vključuje urejanje, pospeševanje in podporo gospodarskim 
dejavnostim,  promocijo občine in gospodarstva, razvoj turizma in gostinstva, 
mednarodno sodelovanje, promocijo malega gospodarstva in novih trgov, 
programe povečevanja konkurenčnosti in prestrukturiranja podjetij, spodbujanje 
razvoja gospodarstva, spodbujanje malega gospodarstva in dr. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
- Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2007-2013, 
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, 
- Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, 

- Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2006-2010, in 
podpira uresničevanje vizije o Sloveniji kot uspešni mednarodni konkurenčni in 
dinamični državi, 
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- Ukrepi programa dopolnjujejo in nadgrajujejo ukrepe Operativnega programa 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

- Regionalni razvojni program LUR 2007-2013. 

Dolgoročni cilji PPP:  Razviti okolje za izvedbo investicij v tehnološki napredek in 
podjetništvo, povečati število konkurenčno sposobnost in inovativnost ter poslovno 
uspešnost  in dr.  
 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena 
sredstva za druge subvencije privatnim podjetjem in posameznikom ter 
sofinanciranje področnega centra za razvoj gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04-ObrZ-UPB1). 

Dolgoročni cilji PPR: Spodbujanje izobraževanja podjetnikov in razvoja malega 
gospodarstva. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba izobraževanj in sofinanciranje dejavnosti obrtne 
zbornice. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj (računalniških in drugih 
izobraževalnih tečajev).  
 
1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis GPR: Program razvoja turizma in gostinstva je namenjen ustvarjanju pogojev za 
doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanja 
sedanjega obsega turistične dejavnosti. 

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja vse bolj pomembna gospodarska 
panoga, ki povezuje številne gospodarske dejavnosti. Turizem predstavlja 
pomembno razvojno in poslovno priložnost tudi za Občino Dobrepolje. Ovire za 
učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem so predvsem: še vedno ne dovolj 
dobra prepoznavnost občine in naše turistične ponudbe v širši okolici ( in v tujini), 
razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe in dr. 

Dolgoročni cilji GPR:  Ustvarjanje pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti 
turističnega gospodarstva in povečanja sedanjega obsega turistične dejavnost, 
povezovanje gospodarskih dejavnosti, ustvarjanje novih delovnih mest, 
pospeševanje regionalnega razvoja, povečevanje ekonomskih vrednot biotske 
raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogočanje povečanje 
družbene blaginje.  

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Promocija občine, povečevanje prepoznavnosti 
občine in naše turistične ponudbe, povezovanje turistične ponudbe oz. subjektov. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov, število sodelovanj 
na različnih turističnih sejmih in prireditvah. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis PPR: V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena 
sredstva za pomoč turističnim društvom, sofinanciranje njihovih projektov, 
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sofinanciranje izobraževanja turistične dejavnosti in ureditev Podpeške jame. 
Sredstva iz tega podprograma se bodo razdelila na podlagi razpisa in v skladu s 
pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma, citiranim v 
naslednjem odstavku. 

Zakonske in druge pravne podlage:  
Zakonodaja: 
- Strategija razvoja in trženja slovenskega turizma 2012 - 2016  
- Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-ZGos-UPB2), 
- Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 

obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/10), 

- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini 
Dobrepolje Uradni list RS, št. 76/10). 

Dolgoročni cilji PPR: Spodbujanje izobraževanja članov turističnih društev, finančna 
pomoč za delovanje turističnih društev, sofinanciranje njihovih projektov. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba izobraževanj, sofinanciranje dejavnosti društev in 
projektov s področja turizma. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov in izobraževanj. 

0414010 Ureditev Podpeške jame - povečano na podlagi predloga 

Sredstva so namenjena nadgradnji strojne in programske opreme 
informacijskega terminala z izdelavo multimedijske aplikacije, ki vključuje splošne 
in zgodovinske opise jame, podatke o živalstvu v jami, funkciji Podpeške jame v 
času poplav ipd. ter ostale prostorske podatke (načrt jame, 360° prikaz, 
fotografski material). Aplikacija bo omogočala tudi info-vodiča  v slovenskem in 
angleškem jeziku. Preko spletne povezave omogoča programska oprema 
nadgradnjo z dostopom do ostalih turističnih produktov občine Dobrepolje, 
izdelava e-razglednic ipd.. Sofinanciranje snemanja dokumentarnega filma o 
Podpeški jami in pridobitev gradiva za uporabo za promocijske namene. 

Namen in cilji projekta: Informacijski terminal omogoča turistom/ obiskovalcem/ 
krajanom, ogled neodkritih kotičkov notranjosti jame kljub nedostopnosti ter 
zadosti pogojem ZRSVN o prepovedi posegov v jamo do ureditve upravljanja/ 
koncesije. 

Začetek projekta:  v letu 2011, konec projekta v letu 2012. 

0414018  Spodbude v turizem in primeri dobrih praks – povečano na podlagi 
predloga 

V občini Dobrepolje želimo, da bi področje turizma bolj zaživelo. Imamo lepe 
možnosti zaradi naravnih in kulturnih danosti. Turizem je vse bolj pomembna 
gospodarska panoga. V občanih je treba prebuditi čut za to dejavnost, jih 
seznaniti z možnostmi, jim pomagati pri odločitvah za to dejavnost. Vsekakor je 
zelo pomembno, da jim predočimo primere dobrih praks, da sami vidijo in se 
prepričajo o vseh postopkih z izvajanjem turističnih dejavnosti. Postavka je 
namenjena za pomoč k razvoju turistične dejavnosti v občini.  

Navezava na projekte NRP:  Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 0414010. 
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15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Opis PPP: Področje zajema naloge, vezane na ukrepe in upravne postopke, na 
izboljšanje stanja okolja in monitoring stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in 
dopolnjevanje  informacijskega sistema varstva okolja, na ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanje z naravnimi viri. Področje zajema še 
izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega življenja in zdravja ter njegovega okolja 
pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj in drugo, priprava investicijsko-tehnične 
dokumentacije in investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki- 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. št 83/99) in resolucija o 

Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2-3/06), 
- Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, 
- Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski 

načrt, 
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti (Ministrstvo za 

okolje, prostor in energijo, 20.12.2001), 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Sklep Vlade RS, z 

dne 30.7.2009, 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija 

za obdobje od leta 2005-2017), Sklep Vlade RS, z dne 11. 11. 2010, 
- Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do 

konca 2008, Sklep Vlade RS z dne 14.10.2004, 
- Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav, Sklep 

Vlade RS, z dne 22.4.2004, 
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin 

odloženih biorazgradljivih odpadkov, Sklep Vlade RS, z dne 2.4.2004, 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo, Sklep Vlade RS, z dne 24.8.2006, 
- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske 

proizvodnje za obdobje od 2004 do 2008, Sklep Vlade RS z dne 15. 4.2004 in drugi 
operativni programi, 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (sep. 2004), 
- Strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – Sektor okolje (dec. 2003, jun. 2005), 
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za 

obdobje 2002 - (Uradni list RS, št. 29/02), 
- Nacionalni program varstva narave (v okviru Nacionalnega programa varstva 

okolja, - sprejetega na Vladi RS, junija 2005), 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO-1B, 108/09- 

ZVO-1C) in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi, 
- Zakon o vodah(Uradni list RS, št. 67/02-ZV-1, 57/08-ZV-1A) in podzakonski predpisi 

sprejeti na njegovi podlagi, 
- Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04-ZVPJ), 
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 

102/04- ZVISJ- UPB2, 60/11- ZVISJ-C), 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- ZOPNN- UPB1, 

90/07- ZOPNN- B, 102/07- ZOPNN- C), 
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2) ter  
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- ostali zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje varstva okolja. 

Dolgoročni cilji PPP:  Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, strokovno, ažurno in 
učinkovito opravljanje nalog, vplivanje  na zavest družbe in okoljsko kulturo ter 
sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za zdravo, čisto in človeku prijazno okolje. 
Izboljšanje kvalitete stanja okolja v občini. 
 
1502  Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis GPR: V okviru glavnega programa se izvajajo strokovne naloge za izboljšanje 
stanja okolja ter uveljavitev pravnih norm, programov zmanjšanja obremenjevanja 
okolja in zagotavljanje ustreznega poročanja skladno s predpisi EU. 

Z izboljšanjem evidenc in povezav med njimi je potrebno zagotavljati ustrezne 
okoljske informacije javnosti in različnim uporabnikom. 

V okviru različnih mednarodnih konvencij in protokolov, ki jih je Republika Slovenija 
ratificirala, je potrebno zagotavljati izvajanje aktivnosti, ki iz njih izhajajo. To še 
posebej velja za področje zraka in klimatskih sprememb (Montrealski protokol), emisij 
toplogrednih plinov (Kjotski protokol), ravnanja z odpadki (Baselska konvencija), 
emisij v vode (Barcelonska in Donavska konvencija) in mnogih drugih področjih. 

Dolgoročni cilji GPR: Priprava in vodenje okoljskih investicij, priprava strokovnih osnov, 
investicijsko tehnične dokumentacije in izvedba investicijskih projektov za zmanjšanje 
komunalnih virov onesnaženja v vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z 
operativnimi programi oz. evropskimi direktivami in s tem doseči izboljšanje stanje 
okolja v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Izvedba investicij izgradnje in razširitve komunalnih 
infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na 
področju varstva okolja, izvedba akcij za okoljsko ozaveščanje občanov, izdelava 
katastrov gospodarske javne infrastrukture. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih projektov in število izvedenih 
akcij in projektov s tega področja. 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

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

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še: 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 55/02). 

Dolgoročni cilji PPR: Opremljenost s komunalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala 
optimalno delovanje gospodarske javne infrastrukture ter zmanjševanje 
onesnaževanja okolja z različnimi odpadki. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Nabava opreme na komunalni deponiji Špaja dolina in 
postavitev ekoloških otokov, sanacija črnih odlagališč in izvedba čistilnih akcij ter 
sofinanciranje odlaganja odpadkov na komunalni deponiji. 
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Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov,  investicij in število 
akcij. 

0415004 Postavitev ekoloških otokov – povečano na podlagi predloga 
Postavitev ekoloških otokov na Videmskem hribu in v Podgorici. 

0415005 Komunalna deponija Špaja dolina 
Opis stanja: Za CERO Špaja dolina je potrebno pridobiti še predpisana dovoljenja 
(okoljsko dovoljenje). Na deponiji bodo zato potrebna dodatna dela 
(investicijska in vzdrževalna), postavitev ČN, ureditev nadstrešnice za 
kompostarno  ter dela naložene z inšpekcijskimi odločbami ( ureditev tlačne 
sonde za merjenje nivoja podtalnice in dr.), za kar bo potrebno izdelati tudi 
projektno dokumentacijo. Večji del investicijskih del bo financiran iz okoljske 
dajatve. 

Namen in cilji projekta: Glavni namen investicije je sodoben center za ravnanje z 
odpadki, ki bo ustrezal predpisom.  

Začetek projekta:  v letu 2010, konec projekta v letu 2014. 
Navezava na projekte NRP:  Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-15005. 

 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

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

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še: 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na 

območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08), 
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 

odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 
79/09). 

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

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, 
izdelava in dokončanje projektnih dokumentacij za investicije v kanalizacijska 
omrežja in čistilne naprave. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov in  investicij. 
 

0415023 in 0415032 Kanalizacija Ponikve 
Opis stanja: V naselju Ponikve je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
zgradilo hkrati z občino Dobrepolje čistilno napravo za 700 enot, ki je začela v 
letu 2009 poskusno obratovati in danes je nanjo priključena kanalizacija doma 
Prizma Ponikve, DVZ ter treh stanovanjskih blokov. Projekt za izgradnjo vakuumske 
kanalizacije je pripravljen, zaradi višine investicije je ta razdeljena na več faz 
izgradnje – 1. etapo I. faze, ki zajema izgradnjo kanalizacijskega omrežja od ČN 
Ponikve do podtlačne postaje (vključno z izgradnjo te in dostopne ceste). Za 
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izgradnjo te etape je občina pridobila gradbeno dovoljenje, za izgradnjo 
preostalega kanalizacijskega omrežja (2. etapa I. faze in II. faza) pa je v 
postopku pridobivanja. 

Namen in cilji projekta: Glavni namen investicije je izgradnja kanalizacijskega 
omrežja za naselje Ponikve in priključitev tega na novo ČN, tako, da bo ta 
optimalno obratovala. Cilji investicije so: zmanjšanje obremenjevanja okolja z 
odpadnimi vodami, povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi 
vodami in zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce  in 
gospodarstvo v naselju po stroškovno učinkovitih cenah.  

Začetek projekta:  v letu 2012, konec projekta v letu 2014. 

Navezava na projekte NRP:  Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-15023. 
 
0415031 Kanalizacija - ZN Predstruge – zmanjšano na podlagi predloga 

Opis stanja: V območju ZN Predstruge je zgrajen le manjši del kanalizacijskega 
omrežja. 

Namen in cilji projekta: Glavni namen investicije je izgradnja kanalizacijskega 
omrežja in sicer ob JP št. 565 150, Predstruge (647 - HŠ 15) od že obstoječega 
kanalizacijskega omrežja do igrišča. Del sredstev je predvidenih za poplačilo že 
realizirane investicije v enoti B oz. del C1 ZN Predstruge.  

Začetek projekta:  v letu 2011, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP:  Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-15031. 
 
0415030 ČN Zdenska vas  

Sredstva v tej postavki so predvidena za pridobitev predpisane projektne 
dokumentacije za izgradnjo ČN.  

 
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Opis PPP: Na področju prostorskega načrtovanja se izvajajo aktivnosti na področju 
priprave občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) s potrebnimi 
strokovnimi podlagami, pripravlja se projektna dokumentacija za OC Predstruge ter 
aktivnosti v zvezi s pripravo predpisov na področju komunalnega opremljanja 
zemljišč. Področje vključuje tudi pripravo strokovnih podlag za izvajanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo in urejanja pokopališč ter vlaganja v novogradnje in 
adaptacije lokalnih komunalnih infrastruktur- vodovodov in pokopališč. 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Zakonodaja: 
- Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. št 83/99) in resolucija o 

Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2-3/2006), 
- Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, 
- Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske 

proizvodnje za obdobje od 2004 do 2008, Sklep Vlade RS z dne 15. 4.2004 in drugi 
operativni programi, 
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- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (sep. 2004), 
- Strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – Sektor okolje (dec. 2003, jun. 2005), 
- Nacionalni program varstva narave (v okviru Nacionalnega programa varstva 

okolja, - sprejetega na Vladi RS, junija 2005), 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO-1B, 108/09- 

ZVO-1C), 
- Zakon varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2), 
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02-ZV-1, 57/08-ZV-1A), 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011-UPB2), 
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10), 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B, 

108/09- ZGO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09- 

ZPNačrt-A) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07-

ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10- ZUP-G), 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/1998-

ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni 

list RS, št. 86/10-ZSPDSLS), 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08- ZJN-2A, 19/10- 

ZJN-2B, 18/2011), 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03-SZ-1, 57/08-SZ-1A, 90/2009, Odl.US: U-I-

128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011), 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/2011), 
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 

32/07, 63/07, 31/08, 35/09, 58/2010, 101/2010) ter 
- ostali zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje prostorskega planiranja in 

komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji PPP:  Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, ažurno in učinkovito 
opravljanje strokovnih in upravnih nalog s tega področja, vključno z dokončanjem 
postopkov izvedbe prostorskih aktov in izvedbo potrebne komunalne infrastrukture za 
oskrbo občanov s pitno vodo, izdajanje odločb, potrdil in soglasij v predpisanih rokih, 
opravljanje nalog pri urejanju pokopališč in ureditvi središč naselij. 
 
1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis PPR: V okviru podprograma se vzpostavljajo občinski sistemi dokumentov 
prostorskega načrtovanja. S sistemi  in rešitvami se omogoča zagotovitev osnovnih in 
v nadaljevanju podrobnejših strokovnih osnov za predvidene posege v prostor oz. 
graditve objektov. Dokumenti bodo predstavljali za širše in ožje območje urejanja 
prostora pogoje in merila za graditev objektov. Podrobneje bo gradnja definirana s 
projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še: 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 

pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), 
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- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št. 99/07), 

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08, 99/08), 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), 
- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorske 

ureditve in objektov (Uradni list RS, št. 108/04). 

Dolgoročni cilji PPR: Vzpostavitev enovitega  prostorskega akta (strateški in izvedbeni 
del). Priprava prostorske dokumentacije, ki bo urejala prostor na podlagi dolgoročnih 
ciljev in kratkoročnih rešitev. Podrobnejša priprava dokumentov, ki bodo določala 
merila in pogoje za prostorske ureditve. Izvedba rešitve, ki bo celovito urejala širše 
območje. Izvedba podrobnejše dokumentacije na podlagi veljavnih občinskih aktov. 

Glavni letni izvedbeni cilji PPR: Izvedba natečaja in pridobitev natečajne rešitve - 
izdelava dokumentacije. Postopek izdelave Občinskega prostorskega načrta 
(strateški in izvedbeni del). Sprejetje dokumenta Spremembe in dopolnitve ZN OC 
Predstruge. Izvedba projektov za ureditev trgov v Strugah in Kompoljah. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Izdelava prostorskih aktov, pridobitev ustreznih 
rešitev za posege v prostor ter pridobivanje ustreznih dovoljenj. 

0416002 Planska in urbanistična dokumentacija 

Opis stanja: Občina Dobrepolje je v postopku pridobivanja smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora k Občinskemu prostorskemu načrtu občine 
Dobrepolje, s strani MOP/ Agencije RS za vode, glede na pereč problem 
poplavnih površin, ki vplivajo na poselitvena ter ostala območja  znotraj občine 
Dobrepolje, dobila jasna navodila in usmeritve k nujnosti izdelave hidrološko 
hidravličnega elaborata. Na podlagi te strokovne podlage, ki natančno definira 
poplavna območja 500, 100 in 10 letnih poplavnih vod, je potrebno na novo 
preveriti območja različnih namenskih rab, predvsem obstoječih stavbnih 
zemljišč, predlagati redukcije, nadomestna zemljišča ter določiti posebne 
ureditvene pogoje za posege znotraj preostalih poplavnih površin. Na podlagi 
rešitev, ki jih bo usmerjala ta strokovna podlaga ter spremembe na področju 
poseganja na kmetijska zemljišča, je potrebno na novo formirati celotno vsebino 
tako tekstualnega kot tudi grafičnega dela OPN (strateški, izvedbeni del) ter na 
novo določiti dolgoročne in srednjeročne cilje urejanja prostora občine 
Dobrepolje. 

Namen in cilji projekta: Strateški in izvedbeni del OPN bosta nadomestila sedanji 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana občine Dobrepolje ter Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za občino Dobrepolje. Na podlagi novih dokumentov bodo tudi merila in 
pogoji gradnje zamenjali stara določila, katerih nova vsebina pa bo tudi izhajala iz 
rešitev določenih strokovnih podlag.  V okviru te dokumentacije se bodo izdelali 
tudi programi opremljanja, ki jih morajo občine po zakonu o prostorskem 
načrtovanju izdelati v roku šestih mesecev po sprejemu OPN-ja in so osnova za 
obračunavanje komunalnega prispevka. 

Začetek projekta:  v letu 2007, konec projekta v letu 2012/13. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke in 04-
16002. 
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1603  Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

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

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še: 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 

118/08), 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94, 

74/94), 
- Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Grosuplje« v »Javno komunalno 

podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 17/94), 
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine 

Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09). 

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

Letni izvedbeni cilji PPR: Izgradnja vodovoda Hočevje, obnove starejših vodovodov, 
izdelava študij in projektne dokumentacije za regionalni vodovod, za vodovod 
Vodice ter izvedba vzdrževanja hidrantov. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih  projektov (načrtov porabe 
sredstev) in število na novo priključenih gospodinjstev na vodovodno omrežje. 

0416004 Rekonstrukcije vodovoda 

Opis stanja: Sredstva te postavke so namenjena dokončanju obnove naprav na 
črpališču v Robu, postavitvi ograje ob vodohranu na Vidmu, generalni obnovi 
regulatorjev tlaka, obnovi delov vodovodov v Ponikvah in Zdenski vasi, pridobitvi 
predpisane dokumentacije za navedene obnove itd. Vodovodna omrežja, 
naprave in oprema so se do leta 2010 obnavljali iz sredstev amortizacije, ki so se 
zbirala na računu JKP Grosuplje, d.o.o. in prikazovala v njihovih bilancah ter se v 
proračunih občin niso izkazovala. V letu 2010 pa je bilo potrebno zaradi uskladitve 
SRS z evropskimi standardi, prenesti vse naprave, opremo in vodovodno omrežje v 
osnovna sredstva občin. Prejšnje pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje med 
javnimi podjetji in občinami so zamenjale pogodbe o najemu gospodarske javne 
infrastrukture. Sredstva iz amortizacije morajo v svojih bilancah prikazati občine in 
jih namensko uporabljati za obnove in vzdrževanja vodovodov. Prav zaradi tega, 
so se v letošnjem letu sredstva namenjena rekonstrukciji vodovodov močno 
povečala.  

Namen in cilji projekta: Zagotavljanje namenskih sredstev za obnove in 
vzdrževanje vodovodne infrastrukture, kontinuirana obnova in zamenjava delov 
starih vodovodnih omrežij in naprav.  

Začetek projekta:  v letu 2012, konec projekta v letu 2013 (Trajna naloga). 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16004. 
 
0416006 Vodovod Hočevje 
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Opis stanja: Investicija je zaključena – zgrajeni so s projektom predvideni primarni 
in sekundarni vodi. Občina je pridobila uporabno dovoljenje in izdala vsem 
uporabnikom odločbe o odmeri komunalnega prispevka.  
Namen in cilji projekta: Priključitev vseh uporabnikov v naselju Hočevje na 
vodovod in zagotovitev pitne vode uporabnikom v naselju.  

Začetek projekta:  v letu 2007, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16006. 
 
0416007 Vodovod Vodice 

Opis stanja: Sredstva so namenjena novelaciji projektne dokumentacije, na 
podlagi katere se bo pripravil program opremljanja. Z njim oz. višino komunalnega 
prispevka se bo seznanilo vaščane. V primeru, da ne bo večjih nasprotovanj se 
začne z investicijo. 

Namen in cilji projekta: Pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in 
programa opremljanja.  

Začetek projekta:  v letu 2001, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16007. 
 
0416039 Regionalni vodovod Suha krajina 

Opis stanja: Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, ki bo 
osnova za pridobitev kohezijskih sredstev s katerimi se bo sofinancirala izgradnja 
vodovodnega omrežja v občinah Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, 
Kočevje, Mirna Peč in Žužemberk. Zaradi omejenih virov pitne vode v vrtinah pri 
naselju Rob, bi ob povečanju potreb po pitni vodi lahko prišlo do motenj v oskrbi 
uporabnikov v naši občini. Zato se je Občina Dobrepolje priključila ostalim 
občinam in na ta način zagotovila zajem dodatnih količin vode. 

Namen in cilji projekta: Pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovodnega omrežja.  

Začetek projekta:  v letu 2006, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16039. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis PPR: V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za tekoče 
vzdrževanje in stroške energije, vode in komunalnih storitev pokopališč in mrliških 
vežic na Vidmu in v Strugah ter za urejanje vojaških pokopališč. Nekoliko več sredstev 
je namenjenih za investicijsko vzdrževanje vežic v Strugah, ki je bilo potrebno zaradi 
poplav.   

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe in še: 
- Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 

34/96), 
- Pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in 

drugih pokopaliških uslug (Uradni list RS, št. 70/96), 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotovitev obvezne gospodarske javne službe pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter dejavnosti urejanja pokopališč. 



38 
 

Letni izvedbeni cilji PPR: Obnove pokopališke infrastrukture ter izvajanje pokopališke 
in pogrebne dejavnosti. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih  obnov pokopališke 
infrastrukture in število pokopov. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Opis PPR: V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za ureditev vaškega 
jedra Pri cerkvi-Struge ter za manjše ureditve središč vasi in urejanje javnih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.  

Dolgoročni cilji PPR: Estetska in funkcionalna ureditev vaških jeder. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Ureditev vaškega jedra Pri cerkvi-Struge. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih  ureditev. 

0416052 Ureditev vaškega jedra v naselju Pri Cerkvi-Struge 

Opis stanja: Večja postavka v tem podprogramu je Ureditev vaškega jedra Pri 
Cerkvi-Struge. Sredstva so namenjena ureditvi območja širitve pokopališča, 
parkirišča z dovozno potjo, ki se nadaljuje v sprevodno pot do poslovilnega 
objekta. V sklopu prenove obstoječega pokopališča se bo obnovil južni zid in 
razširilo pokopališče.   

Namen in cilji projekta: Pridobitev uporabnega, prepoznavnega in urejenega 
prostora v središču naselja ter dovolj velikega območja za pokop umrlih.  

Začetek projekta:  v letu 2006, konec projekta v letu 2013. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16052. 
 
0416059 Ureditev križišča Zdenska vas  

Opis stanja: Zemljišča s parc. št. *68 in 1/1, k.o. Zdenska vas, ki ležita med 
regionalno cesto in LC št. 065 011, Predstruge-Zdenska vas je neurejeno, v 
makadamski izvedbi in se uporablja v večini za parkiranje traktorjev.  Sredstva so 
namenjena pridobitvi idejnega projekta za ustrezno ureditev »trikotnika«  v križišču 
navedenih cest. 

Namen in cilji projekta: Pridobitev projekta s katerim se bo estetsko in prometno 
varno uredilo zemljišče v križišču navedenih cest.  

Začetek projekta:  v letu 2012, konec projekta v letu 2012. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2012 financira iz postavke 04-16059. 
 
1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 

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

Dolgoročni cilji GPR: Ureditev lastništva javne prometne infrastrukture in zagotovitev 
zemljišč za predvidene projekte občine. 
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Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Nakup zemljišč in izvedba predvidenih cenitev, 
geodetskih meritev ter izdelava študij. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število realiziranih projektov. 
 
16069002 Nakup zemljišč 

Opis PPR: V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za nakupe zemljišč, ki 
jih občina potrebuje za izvedbo investicij (prometna infrastruktura in dr.) in za 
zemljiškoknjižno ureditev kategoriziranih cest. Po oceni je v občini cca 20% 
kategoriziranih cest, ki ne potekajo po javnem dobru, pač pa po zemljiščih v lasti 
fizičnih oseb. Zaradi določila 2. člena zakona o javnih cestah, ki predpisuje, da so 
javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa, mora občina urediti 
lastništvo zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.  

Dolgoročni cilji PPR: Pridobitev zemljišč potrebnih za investicije v last občine in 
zemljiškoknjižna ureditev lastništva zemljišč kategoriziranih občinskih cest. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Odkup zemljišč oz. druga pravna ureditev lastništva zemljišč 
potrebnih za investicije in zemljišč po katerih potekajo občinske ceste in so v lasti 
fizičnih oseb v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Dobrepolje za leto 2012. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število odkupljenih zemljišč. 
 
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  
Zakonodaja: 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 

72/06-ZZVZZ-UPB3, 91/07-ZZVZZ-J, 76/08-ZZVZZ-K in 87/11 ZZVZZ-L), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-ZZDej-UPB2, 23/08-ZZDej-I), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 

(Uradni list RS, št. 13/97, 70/98 in 73/08). 

Dolgoročni cilji PPP:  Zagotovitev zdravstvene varnosti na primarni ravni. 
 
1702  Primarno zdravstvo 

Opis GPR: Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni.  

Dolgoročni cilji GPR: Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kvalitetna in dostopna zdravstvena služba. 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  
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Opis PPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Sredstva so 
namenjena za: 

PP  0417001-Vzdrževanje ZP Videm ZP Struge za tekoče vzdrževanje in za streho in 
žlebove v ZP Struge, zamenjava šest oken v ZP Videm in hortikulturne ureditve okrog 
ZP Videm.  

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev. 

Letni izvedbeni cilji: Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega  varstva na primarni 
ravni.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Vzdrževanje v zdravstvenih domovih. 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva   

Opis GPR: Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa: Povečati skrb občanov za lastno zdravje in  s 
preventivo zmanjšati število obolenj (gibanje, nezdrave življenjske navade s tobakom 
in alkoholom, pritisk, možganska kap in holesterol). 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva.  
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za: 

PP 0417004- Izobraževanje občanov na področju zdravstva.  

Dolgoročni cilji podprograma: Izobraževanje občanov s področja preventive v 
zdravstvu. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izobraževanj (predavanja o zdravem 
gibanju in dietah, o pritisku in možganski kapi, o nezdravih življenjskih navadah s 
tobakom in alkoholom). 
 
1707  Drugi programi na področju zdravstva 

Opis GPR: Zagotavljajo se sredstva za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
za občane brez prejemkov in premoženja(brezposelni), ki ne morejo biti zavarovani iz 
drugega naslova ter plačilo storitev mrliško-ogledne službe za(pregledi zdravnika, 
prevozi trupel in obdukcije). 

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva občanom brez prejemkov 
in premoženja ter zagotavljanje mrliško-ogledne službe. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje zdravstvenega varstva. 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo in 17079002 Mrliško ogledna služba  

Opis PPR: Zagotavljajo se sredstva za brezposelne, ki niso zavarovani iz drugega 
naslova za  osnovno zdravstveno zavarovanje na primarni ravni,  na podlagi 21. t. 15. 
čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju za: 

PP 0417002  Prisp. Za zdr. stor. Za zavar. Iz 21.t.15. člena Zakona o zdr. var., 



41 
 

PP  0417003 Mrliško ogledne službe.  

Dolgoročni cilji PPR: Kakovostna zdravstvena oskrba.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Kvalitetno zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni 
ravni.  

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število zavarovancev in mrliških- ogledov. 
 
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
Opis PPP: Zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj kulture in športa in 
sofinanciranje nevladnih organizacij.   

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:   
Zakonodaja: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 30/02- ZJF-C, 

109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN in 11/11, ZJF-F UPB4), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, (Uradni list RS, št. 

77/07-ZUJIK-UPB1, 56/08-ZUJIK-B, 4/10-56/08-ZUJIK-C, 20/11-ZUJIK-D), 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99-ZVKD, 16/08- ZVKD-1, 

123/08- ZVKD-1A,), 
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 1/96 -ZSLKD), 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01-ZKnj-1), 
- Nacionalni program športa, (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), 
- Zakon o športu, (Uradni list RS, št. 22/98-ZSpo), 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list 

RS, št. 73/03, 70/2008), 
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v  Občini     

Dobrepolje (Uradni list RS, št. 39/09), 
- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 

iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 134/04,  
39/09) 

Dolgoročni cilji PPP: Zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje 
nevladnih organizacij. 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis GPR: Ohranitev kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa:  Varstvo nepremične in premične kulturne 
dediščine.  

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti  
predmetov in objektov, ki so opredeljeni kot dediščina. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število ohranjenih nepremičnin in premičnin 
kulturne dediščine 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina in 18029002 Premična kulturna dediščina   
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Opis GPR: Sofinancira se obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov in 
sofinancira se dejavnost premične kulturne dediščine. Sofinancirajo se 
konservatorsko restavratorski posegi na enotah premične in nepremične dediščine.  
 
PP 0418002  Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov 
Sredstva so namenjena za  konservatorsko restavratorske posege ter izdelavo 
duplikata angela v sklopu nagrobnika družine Drobnič (EDŠ 9665, memorialna 
dediščina), katerega avtor je France Kralj. Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov 
je namenjeno, za plačila pogodbenih obveznosti za obnovo cerkve v Podgorici in 
cerkev v Ponikvah. 
 
PP 0418066 Evidentiranje stavbne dediščine 
Popis stavbne dediščine občine Dobrepolje bo potekal po sistemu etnološkega 
raziskovalnega dela in je razdeljen na dva dela: 1. del predstavlja pregled literature, 
virov in obstoječega arhivskega gradiva, zbiranje dokumentacije in kartovnih 
podlag, 2. del pa zajema terensko evidenco cca 800 enot objektov kulturne 
dediščine - in območij (arheološka, zgodovinska, naseldbinska, etnološka, tehniška, 
kulturna krajina ipd.).  Objekti bodo po izbranem modelu vrednoteni v varstvene 
režime z določanjem ohranjene vrednosti dediščine ter gradbene ohranjenosti (s 
presojo možnosti ohranitve), katerega cilj je pregled varstvene problematike na 
obravnavanem območju, popularizacija dediščine, strategija varstva kulturne 
dediščine ter evidenca dediščine po krajih, zaporednih hišnih številkah in zvrsteh. 
Raziskovalna delavnica bo potekala pod mentorstvom g. Vita Hazlerja, priznanega 
slovenskega etnologa in strokovnjaka s področja ohranjanja stavbne dediščine, 
profesorja na Filozokski fakulteti, Odddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. 

 PP 0418003  Postavitev zbirk, nabava in obnova razstavnih eksponatov, 
Sredstva so namenjena za digitalizacijo razstavnih vsebin (predmeti, vsebine ipd.) ter 
pripravo vsebin za multimedijsko predstavitev, plačilo avtorskih pravic, pripravo 
gradiva in izdelavo DVD Toneta Kralja. 

PP 0418048  Restavriranje krstnih, poročnih oz. matičnih knjig 
Restavriranje krstnih, poročnih oz. matičnih knjig se nadaljuje iz prejšnjih let. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   

Dolgoročni cilji PPR: Ohranitev in predstavitev kulturne dediščine.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Ohranitev premične in nepremične dediščine in predstavitev 
le-te širši javnosti. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število obnovljenih enot premične in 
nepremične dediščine, vzpostavitev sistema multimedijske predstavitve različnih 
vsebin. 
 
1803 Programi v kulturi   

Opis GPR: Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti, 
zagotavljanje sredstev za ljubiteljsko dejavnost, medije in avdiovizualno kulturo ter 
druge programe v kulturi.   

Dolgoročni cilji GPR:  Zagotavljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti in 
zagotavljanje sredstev za ljubiteljsko kulturo.  
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Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje 
knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižnično-informacijskega servisa in razvijanje 
ljubiteljske kulture in drugih programov v kulturi. 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo    

Opis PPR: Poslanstvo knjižnične dejavnosti je pridobivanje, obdelovanje, hramba in 
posredovanje knjižničnega gradiva, razvoj bralne in informacijske pismenosti ter 
omogočanje vseživljenjskega učenja občanov, na izobraževalnem, kulturnem, 
informacijskem, socialnem in prostočasnem področju. Zagotavljajo se sredstva  za: 
PP 0418005 Plače- knjižnica, (stroški dela za eno zaposlitev na Vidmu in skupni stroški 
za vodenje, nabavo gradiva, strokovno obdelavo in vodenje računovodstva, ki se 
delijo po kriteriju števila prebivalcev na podlagi sklepa o financiranju knjižnice 
Grosuplje), 

PP 0418006 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah,  

PP 0418007 Prispevki- knjižnica,  

PP 0418008 Materialni stroški- knjižnica (čiščenje, vzdrževanje račun. omrežja, 
programov, varovanje objekta in sistematski zdravniški pregledi), 

PP 0418009 Nabava knjig- knjižnica, za enoto knjižnice Videm, 

PP 0418065 Financiranje zbornika treh občin in domoznanske zbirke. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.  

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev kvalitetne javne službe na področju 
knjižničarstva. 
Kazalci za merjenje doseganja ciljev: Število izvedenih nalog in projektov  letnega 
programa Mestne knjižnice Grosuplje. 
 
 18039003 Ljubiteljska kultura    

Opis PPR: Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sredstva so 
namenjena za: 

0418010 JSKD- stroški dela. Svoje delo opravlja JSKD z zagotavljanjem strokovne in 
organizacijske pomoči kulturnim društvom pri njihovem delovanju. Nudi jim priložnost 
predstavitve njihovih letnih produkcij na območnih revijah, srečanjih, koncertih, 
kvalitetnejše skupine pa se uvrščajo na regijska in državna srečanja.  

PP 0418011 Projekt » mačkare«, sofinancira se pustne karnevale, 

PP 0418013 Sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti, (delovanje 
kulturnih društev, njihovih sekcij in posameznikov), 

PP 0418060 Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore za kulturne dejavnosti (in 
Kina) 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
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Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje delovanja društev, skupin in posameznikov, ki 
izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so 
lokalnega pomena. 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za financiranje izdaje občinskega glasila, spletne 
strani občin in lokalnih radiev. Zagotavljajo se sredstva za: 

PP 0418015 Stroški izdaje občinskega glasila,  

PP 0418016 Avtorski honorar za »Naš kraj«,  

PP 0418018 Izdelava spletne strani občine Dobrepolje,  

PP 0418056 Sofinanciranje radijskih oddaj. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
- Odlok o ustanovitvi in o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št.  28/08). 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za pisno in medijsko obveščanje 
občanov.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev pogojev za obveščanje občanov.  
 
18039005 Drugi programi v kulturi     

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za financiranje oz. sofinanciranje investicij, 
investicijskega in tekočega vzdrževanja kulturnega doma. Sredstva se zagotavljajo 
za: 

PP 0418019 Amortizacija opreme- knjižnica,  

PP 0418020 Komunalni stroški Jakličevega doma,  

PP 0418021Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma in  
PP 0418022 Jakličev dom – povečano na podlagi predloga 
 
Sredstva so namenjena za morebitno plačilo obveznosti iz leta 2011 za izgradnjo 
stranišč. 
 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pogojev za uporabo večnamenske stavbe 
Jakličevega doma.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delovanje v 
Jakličevem domu. 
 
1804 Podpora posebnim skupinam   

Opis GPR: Uresničevanje interesa posebnih skupin.     
Dolgoročni cilji GPR:  Obeležitev in spomin veteranom za zasluge vojne za Slovenijo. 
Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Obeležitev in spomin veteranom za zasluge vojne za 
Slovenijo. 
 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
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Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za delovanje društva in njihovih članov. 

PP 0418063 Veterani vojne za Slovenijo 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 

- Zakon o vojnih veteranih (uradni list RS, št. 59/06-ZVV-UPB2). 

Dolgoročni cilji PPR: Ohranjanje spomina vojne za Slovenijo. 

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotovitev delovanja društva in njihovih članov. 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis GPR: Uresničevanje javnega interesa na področju športa.     

Dolgoročni cilji GPR:  Kakovostno  preživljanje prostega časa, zdrav način življenja, 
preprečevanje socialno patoloških pojavov. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kakovostno preživljanje prostega časa, zdrav način 
življenja.  
 
18059001 Programi športa   

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

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
-  Letni program športa. 

Dolgoročni cilji PPR: Vključevanje čim večjega števila občanov, predvsem otrok v 
programe športa.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Sofinanciranje letnega programa športa in zagotavljanje 
materialnih pogojev za  delovanje športnih objektov. 
 
18059002 Programi za mladino   

Opis PPR: Sofinanciranje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in 
mladine za: 

PP 0418044 in PP 0418067 Sofinanciranje mlad. org. in org., ki delajo za mladino (pri 
nas deluje mladinsko društvo Dobrepolje in Skavtska skupina Dobrepolje 1, 

PP 0418045 Osveščanje občanov o zasvojenosti. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
-   Odlok o proračunu Občine Dobrepolje. 

Dolgoročni cilji PPR: Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa; 
krepitev socialne in osebnostne identitete mladih; razvijanje delavnosti, 
samostojnosti, kreativnosti in prijateljstva.  
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Letni izvedbeni cilji PPR: Organizirano, kakovostno in aktivno preživljanje prostega 
časa. 
 
19.     IZOBRAŽEVANJE  
 
Opis PPP: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za delovanje javne 
službe na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok, osnovne in glasbene šole ter 
nekaterih nadstandardnih programov.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:   
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št. 

16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08-ZOFVI-G, 58/09- ZOFVI-H IN 20/11-ZOFVI-I), 
- Zakon o vrtcih, (Uradni list RS, št. 100/05-ZVrt-UPB2, 25/08-ZVrt-D, 36/10 ZVrt-E), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo, (Uradni list RS, št. 97/03 , 77/05, 120/05), 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 

119/08, 102/09),  
- Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE 

Ringaraja (Uradni list RS, št. 39/09). 
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,  
- Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/06-ZOsn-UPB3, 102/07-ZOsn-F, 29/10-

ZOsn-G), 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Dobrepolje, (Uradni list RS, št. 38/97,  39/98, 103/02 in 59/08), 
- Zakon o glasbenih šolah, (Uradni list RS, št. 81/06- ZGla-UPB1), 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 59/08), 
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami, 
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok 

(Uradni list RS, št. 23/09).   
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in126/08, 47/10). 

Dolgoročni cilji PPP: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za  
delovanje kvalitetne javne službe in nekaterih nadstandardnih programov. 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis GPR: Varstvo in vzgoja predšolskih otrok. 

Dolgoročni cilji GPR: Kvalitetna vzgoja in varstvo predšolskih otrok.   

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 
 
19029001: Vrtci   

Opis PPR: Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok),  
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PP 0419001Letovanje otrok iz vrtca, (sofinancira se tridnevno letovanje starejših otrok 
na kmetiji)  

PP 0419002 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, 

PP 0419003 Financiranje drugih programov v vrtcih- plače, (Povečalo se je število ur 
pomoči otrokom na podlagi odločb, kjer se financira specialnega pedagoga) 

PP 0419005 Financiranje drugih programov v vrtcih- prispevki, 

 PP 0419006 Investicijsko vzdrževanje vrtcev. Sredstva investicijskega vzdrževanja se 
namenjajo za nabavo pralnega- sušilnega stroja in obnovo tal v igralnici Bibe. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 
-  Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE 

Ringaraja, 
- Letni delovni načrt vrtca »Ringaraja« za šolsko leto 2011/12. 

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

Letni izvedbeni cilji PPR:  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

Opis GPR: Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora. 

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Kvalitetno izobraževanje in dvig izobrazbene ravni. 
 
 
 
19039001: Osnovno šolstvo    

Opis PPR: Zagotavljanje splošne izobrazbe in materialnih pogojev za osnovnošolsko 
izobraževanje. Sredstva se zagotavljajo za:  

PP 0419007 Dodatne dejavnosti- učenci; šola v naravi, ostalo, (tehnični dnevi 2.r., 
Ptujske toplice 3.r., poletna šola v naravi 5.r., zimska šola 6.r., letna šila v naravi 
8.r.,pika poka, individualizacija pouka), 

PP 0419008 Nagrade učencem, (nagrade učencem 9.r. za raznašanje obč. glasila 
NK in nagrade odličnjakom ob zaključku šolanja na OŠ), 

PP 0419009 Varstvo vozačev – plače, (za plačilo varstva vozačev na OŠ Videm) 

PP 0419010 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij,  

PP 0419011 Varstvo vozačev- prispevki,   

PP 0419012 Sredstva za stroške prostora- računi občina, (elektrika, komunalne 
storitve, teh. varovanje, čiščenje greznic, dimn. storitve, zavar. objektov, gorivo, 
revizija), 

PP 0419013 Sredstva za knjige in revije v JVIZ,   
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PP 0419014 Dodatne dejavnosti- JVIZ, (zagotavljajo se 15 samostojnih ur za PŠ Struge 
in 20 % hišnika), 

PP 0419015 Tekoče vzdrževanje šol- JVIZ, (za tekoče vzdrževanje računalniških 
programov), 

PP 0419017 Investicijsko vzdrževanje šol- JVIZ, (Sredstva investicijskega vzdrževanja se 
namenjajo za omaro za kemikalije za PŠ Struge, za sanacijo ometa v PŠ Kompolje in 
zamenjavo napušča- folijo za OŠ Videm).  

PP 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje. 

Zakonske in druge pravne podlage: Poleg navedenih v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe še: 

- Letni delovni načrt JVIZ OŠ Dobrepolje za šolsko leto 2011/2012 

Dolgoročni cilji PPR: Razvijanje pismenosti in razgledanosti, sposobnost za 
razumevanje, sporočanje, vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in 
osebnostni razvoj ter zagotovitev ustreznih prostorov (igrišč) za vrtec in za športno 
vzgojo otrok.  

Letni izvedbeni cilji:  Vzgojno-varstveni letni program šoloobveznih otrok, pridobitev 
predpisane projektne dokumentacije, izbira izvajalca in začetek izgradnje stavbe 
vrtca.  

0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje  

Opis stanja: Sredstva v proračunu so namenjena za izdelavo končnega dela 
projektne dokumentacije 1. faze Šolsko športnega centra - JVIZ OŠ Dobrepolje 
(projekt notranje opreme/ PID). Konto 4204 predstavlja del investicije za gradnjo 
1. etape 1. faze ŠŠC – JVIZ OŠ Dobrepolje (investicijsko vzdrževalna dela na 
objektu obstoječe OŠ – kuhinja in kotlovnica, skupna MČN), gradnja novega 
vrtca z vsemi potrebnimi površinami (parkirišča, zunanje igrišče, potrebne 
komunikacije ipd).  
Namen in cilji projekta: Na osnovi izdelane projektne dokumentacije za celotno 
1. fazo urejanja, se bodo začela gradnja 1. etape 1. Faze. Z investicijo se bo 
zagotovilo ustrezne prostorske pogoje za vrtec s 6 oddelki z možnostjo povečanja 
na 8 oddelkov, vzpostavitev prenovljene skupne kuhinje, kotlovnice in čistilne 
naprave v/ob obstoječemu objektu OS ter ureditev zunanjih površin v velikosti in 
na način kot ga predpisuje pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca.   
 
Začetek projekta:  v letu 2009, začetek gradnje v letu 2012, konec projekta: 2015. 

Navezava na projekte NRP: Projekt se v letu 2011 financira iz postavke 04-19027. 
 
19039002: Glasbeno šolstvo    

Opis PPR: Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za glasbeno 
izobraževanje za: 

PP 0419018 Stroški materiala, blaga in storitev- glasbena šola. (stroški prehrane, 
prevozov in izobraževanja zaposlenih, stroški delovanja komornih skupin in 
amortizacija opreme) 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   
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Dolgoročni cilji PPR: Razvijanje osnov glasbene vzgoje in izobraževanja.   

Letni izvedbeni cilji PPR:  Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, pridobivanje 
znanja za glasbeno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja.  
 
1906 Pomoči šolajočim 
 
Opis GPR: Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem osnovnih šol. 

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje varnih šolskih poti. 

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem v OŠ, 
katerih pot v šolo je oddaljena nad 4 km od prebivališča in pod 4 km, katerih pot v 
šolo je ogrožena zaradi velikih zveri . 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  in 19069003  Štipendije  

Opis PPR: Zagotavlja se brezplačni prevoz učencev v OŠ. Za šolske poti pod 4 km, ki 
so ogrožene zaradi velikih zveri dobimo stroške prevozov povrnjene s strani Ministrstva 
za šolstvo in šport, na podlagi 81. čl. ZOFVI:  

PP 419020  Šolski prevozi,  

PP 0419021 Šolski prevozi- prevoz otrok s posebnimi potrebami,  

PP 0419026 Štipendijski sklad (Štipendije za štipendijsko shemo Ljubljanske urbane 
regije).  

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Varne šolske poti in fin. pomoč pri šolanju- štipendije .  

Letni izvedbeni cilji PPR:  Varna pot v šolo in štipendiranje.  
  
 
 
20.  SOCIALNO VARSTVO   
 
Opis PPP: Glavni namen je zagotavljanje pravic iz socialnega varstva, ki obsegajo 
storitve in ukrepe za  preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  
Zakonodaja: 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- ZSV-UPB2), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (62/10- ZUJPS in 10/11-ZUJPS-A), 
- Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03-ZHO), 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93-ZRKS, 79/10-ZRKS-A), 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 

SRS, št. 34/84, 26/90, 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-
ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-
I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10, 25/10), 
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- Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na 
domu (Uradni list RS, št. 62/06), 

- Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 80/99), 
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobrepolje (Uradni 

list RS, št. 53/07.  

Dolgoročni cilji PPP: Preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. 
 
2002 Varstvo otrok in družine    
 
Opis GPR: Pomoč staršem ob rojstvu otroka. 

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka.  

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za 
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini   

Opis PPR: Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki 
nastanejo z rojstvom otroka za: 

PP 0420001Enkratna pomoč ob rojstvu otroka. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Dvig natalitete.   

Letni izvedbeni cilji PPR: Finančna pomoč staršem ob rojstvu otroka. 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva   
 
Opis GPR: Zagotavljanje socialno-varstvene pomoči posameznikom in družinam. 

Dolgoročni cilji GPR: Zagotavljanje socialne varnosti.    

Glavni letni izvedbeni cilji GPR: Zagotavljanje socialno-varstvene in materialne 
pomoči posameznikom in družinam, ki so se znašle v stiski, na katero pa ne morejo 
vplivati. 
 
20049001 Centri za socialno delo 

Opis PPR: Zagotavljajo se sredstva za: 

PP 0420002 Sofinanciranje dejavnosti CSD Grosuplje, (enkratne denarne pomoči) 

PP 0420003 Skrbništvo in rejništvo, (usposabljanje rejnikov in rejnic) 

PP 0420004 Preventivni programi.( prostovoljno delo z otroki in mladostniki) 

Zakonske in druge pravne podlage Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje socialno-varstvene in materialne pomoči 
posameznikom in družinam.   

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje socialne varnosti občanom. 
 



51 
 

20049002 Socialno varstvo invalidov   

Opis PPR: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje oskrbnin občanov  za:  

PP 0420005 Posebni socialni zavod,(Prizma Ponikve, SVZ Dutovlje, CUDV Draga, 
Društvo Vezi Sežana, Zavod Hrastovec- Trate) 

PP 0420006 Izplačila družinskemu pomočniku. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni 
osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. 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 osnovnih življenjskih potreb.  

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pomoči invalidnim osebam.  

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo družinskega pomočnika  
 
20049003 Socialno varstvo starih    

Opis PPR: Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje oskrbnin starejših občanov za: 

PP 0420007 Splošni socialni zavodi, (Zavod Sv. Terezije, DS Kočevje DP Metlika) 

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi 
organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije 
doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter 
zdravstveno varstvo. Sredstva se zagotavljajo za:  

PP 0420008 Pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko 
nadomesti institucionalno varstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

Dolgoročni cilji PPR: Zagotavljanje pomoči starejšim, bolnim in invalidnim osebam.   

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo institucionalnega varstva in 
službe pomoč na domu.  
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih     

Opis PPR: Občina zagotavlja sredstva socialno ogroženim družinam na podlagi 
odloka o denarnih pomočeh iz  

PP  0420010 Denarne pomoči socialno ogroženim družinam.  

Občina mora na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo 
svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov: 

PP 0420011 Druge socialne storitve (pogrebni stroški), 

PP 0420012 Subvencioniranje najemnin stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage:  Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   

Dolgoročni cilji PPR: Urejen sistem dejavnosti, ki ima po zakonu poseben družbeni 
pomen.    
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Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo socialno ogroženim 
družinam in pogrebnih storitev.  
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin    

Opis PPR:  Sofinanciramo  

PP 0420013 Sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok, (na Debelem rtiču v 
organizaciji OZ Rdeči Križ Grosuplje) 

PP 0420014 Sofinanciranje dobrodelnih in invalidskih društev in organizacij, Finančno 
se pomaga humanitarnim organizacijam, kot je Karitas, društvo »Sožitje«, društvo 
invalidov Grosuplje, ki  občanom nudijo strokovno pomoč in ukrepe za blažitev 
težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne oblike 
prizadetosti. 

PP 0420018 Sofinanciranje delovanja rdečega križa. Sofinancira se delovanje ene 
zaposlene delavke na območni izpostavi v Grosupljem in pa krajevne aktivnosti 
rdečega križa v Dobrepolju in Strugah. 

Zakonske in druge pravne podlage: Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   

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

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti.  
 
23.  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   

 
Opis PPP: Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 
kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V tem področju so 
sredstva namenjena tudi finančnim rezervam. Te so namenjene zagotavljanju 
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu in so nujne ta izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  
Zakonodaja: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-

ZVNDN-UPB1, 97/10- ZVNDN-B) in predpisi sprejeti na njegovi podlagi, 
- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-ZGas-UPB1), 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05-ZOPNN-UPB1, 

90/07- ZOPNN-B, 102/07- ZOPNN-C), 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99-ZJF, 124/00-ZJF-A, 79/01- ZJF-B, 

30/02- ZJF-C, 109/08- ZJF-D, 49/09 -ZJF-E, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), 

Dolgoročni cilji PPP: Intervencije v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava 
njihovih posledic. 

Letni cilj: Čim hitrejša in kakovostna  obnova poškodovanih objektov, infrastruktura in 
spodbujanje razvoja na področjih, ki so jih prizadele naravne nesreče. 
 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč  
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23029001 Rezerva občine     

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

Zakonske in druge pravne podlage:  Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   

Dolgoročni cilji PPR: Urejen sistem z zagotovljenimi sredstvi za odpravo posledic 
naravnih nesreč.    

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za čim hitrejšo obnovo poškodovanih 
objektov in infrastrukture.  

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč     

Opis PPR: Sredstva so namenjena odpravi posledic poplav, ki so v septembru 2010 
prizadele občino.  

Zakonske in druge pravne podlage:  Navedene so v dokumentih dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe.   

Dolgoročni cilji PPR: Odprava posledic septembrskih poplav.    

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za čim hitrejšo obnovo poškodovane 
gospodarske javne infrastrukture. 

 

2303  Splošna proračunska rezervacija  

23039001 Splošna proračunska rezervacija     

Opis PPR: Sredstva v tem podprogramu so v skladu z ZJF namenjena financiranju 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu sredstva niso bila zagotovljena in za 
namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu za izvajanje zastavljenih 
nalog niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Občina Dobrepolje je v letu 2011 
v skladu z Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Ur.l. RS št. 
90/2011) porabila proračunsko rezervo v višini 1,5% prejemkov proračuna. 
Proračunsko rezervo do najvišje dovoljene višine 1,5% prejemkov proračuna bo 
občina oblikovala postopoma, in sicer v letu 2012 v višini 4.200 €. 

Dolgoročni cilji PPR: Tekoče izvrševanje proračuna in nemoteno ter fleksibilno 
opravljanje nalog lokalne samouprave.    

Letni izvedbeni cilji PPR: Zagotavljanje sredstev za nepredvidene naloge in sredstev s 
katerimi se zagotovi zadosten obseg za izvrševanje nalog predvidenih v proračunu. 

 

Pripravili:  

-  Janez Pavlin, 

-  Matjaž Kovačič, 

-  Tatjana Dečman-Žagar, 

-  Nevenka Grm Gregorič, 

-  Andreja Babič, 

-  Jana Hribar. 

                                                                                                             Župan  

                                                                                                        Janez Pavlin, l.r. 
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3.3.  NAČRT  RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 

V načrtu razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) so odhodki proračuna prikazani 

v obliki konkretnih projektov, oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je 

prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2012 do 2015). 

 

V NRP so prikazane celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja in izkazuje 

načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči  ter druge razvojne 

projekte v prihodnjih štirih letih. 

 

Tako je v  NRP je potrebno prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev 

EU. V NRP so uvrščeni tudi projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane 

dokumentacije in potrjeni s sklepom (za njih so pripravljeni dokumenti identifikacije, 

investicijski programi ali drugi dokumenti), investicije oz. naložbe v povečanje in 

ohranjanje premoženja občine v obliki v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav 

ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja. 

 

 

Proračunski uporabnik:  0004  UPRAVA 

 
06.    LOKALNA SAMOUPRAVA 

Projekt  04-06001- Regijski razvojni program 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so namenjena izdelavi Izvedbenega načrta regijskega razvojnega 

programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 (RRP), ki se izdeluje v okviru 

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Dokončanje 

navedenega programa. 

 

Začetek projekta: leto 2007, konec projekta: leto 2012. 

 

Projekt  04-06005- Investicije in investicijsko vzdrževanje  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja po programu, zagotovitev 

osnovnih sredstev za delovanje ter izboljšava funkcionalnosti poslovnih prostorov. 

Trajna naloga. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 

 
07.    OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

Projekt  04-07002- Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
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Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne zaščite in 
nabavo opreme. Nabava opreme v skladu s predpisi in programi. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 

 

Projekt  04-07010- Gradnja gasilskega objekta v Strugah 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 

Sredstva so predvidena za gradnjo I. faze gasilskega doma v Strugah.  

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2014. 

 

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 

Projekti  04-11030 - Naložbe v kmetijska gospodarstva, 04-11036- Pomoč za plačilo 

zavarovalnih premij, 04-11037-Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, 04-

11040- Pomoč pri izobraževanju bodočih nosilcev kmetij, 04-11041 Varstvo 

tradicionalnih krajin in stavb 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
Navedeni projekti predstavljajo državno pomoč in jo je kot tako potrebno navesti 
v NRP. Projekti so opisani tako v področju 11-Kmetijstvo obrazložitve Posebnega 
dela proračuna kot v Letnem programu kmetijstva za leto 2011. 

Začetek projektov: leto 2012, konec projektov: leto 2012. 

 

Projekt 04-11014 Projekt komasacij 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 

Sredstva v prvem projektu so namenjena stroškom pri izvedbi upravnih in drugih 
postopkov za začeto komasacijo v k.o. Podgora. Dokončanje projekta. 

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: predvidoma leto 2012. 

 
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
Projekt 04-12004-Urejanje območja ZN Predstruge 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
V podprogramu so sredstva namenjena izgradnji električnega omrežja v ZN 
Predstruge, ki bo omogočilo nove priključitve uporabnikov na NN omrežje.  

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: predvidoma leto 2012. 

 
13.  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Projekti  04-13014- Gradnja cestne infrastrukture in pločniki - ZN Predstruge, 04-13004-

Stroški vzdrževanje železniških prehodov – JP, 04-13060- Rekonstrukcija občinskih cest, 

04-13061- Pločnik Videm 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
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Projekti so podrobno opisani v področju 13- Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije obrazložitve Posebnega dela proračuna. 
 

Projekt 04-13035- Nadzor nad gradnjo občinskih cest 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 

Znotraj tega programa so predvidena sredstva za nadzor in gradnjo občinskih 
cest, ki ga mora občina kot investitor zagotavljati v skladu z zakonom o graditvi 
objektov.  

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: predvidoma leto 2012. 
 
Projekta 04-13015- Talna prometna signalizacija,  0413016- Vertikalna prometna 

signalizacija 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov: 
V postavki so predvidena sredstva za postavitev potrebne prometne in talne 
signalizacije s katero se zagotavlja nemoteno odvijanje prometa in varnost 
udeležencev v prometu. Trajna naloga. 

V postavki 0413016 so sredstva predvidena tudi za izdelavo projekta in postavitev 
turistično obvestilne signalizacije. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2013. 
 

Projekt  04-13036-Dograditev javne razsvetljave 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov: 

Sredstva so namenjena izgradnji javne razsvetljave na Videmskem Hribu in 
rekonstrukciji oz.  dograditvi javne razsvetljave v ostalih naseljih. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2013. 
 
Projekt  04-13048- Pločnik Ponikve  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 

Izdelana je idejna zasnova pločnika in po odkupu potrebnih zemljišč se bo 
predvidoma hkrati z izgradnjo kanalizacijskega omrežja uredilo I. fazo pločnika 
čez naselje.  

Začetek projekta: leto 2010, konec projekta: leto 2014. 
 
Projekt  04-13051- Širokopasovno omrežje(OŠO) 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 

Sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije in izgradnji dela 
širokopasovnega omrežja. Projekt je podrobneje opisan v področju 13- Promet, 
GPR - 1306  Telekomunikacije in pošta. 

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: leto 2014. 
 
Projekt  04-13059- Rekonstrukcija in asfaltiranje JP na Videmski hrib  

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov: 
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Sredstva so namenjena rekonstrukciji in asfaltiranju javnih poti na Videmskem 
hribu. Predvidena dela so skoraj v celoti realizirana, plačilo se prenese v leto 
2012. 

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012. 
 
14. GOSPODARSTVO 
 
Projekta  04-14010- Ureditev Podpeške jame,  04-14017- Ureditev okolice Stare luže       

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov: 
Projekta sta podrobno opisana v področju 14- Gospodarstvo obrazložitve 
Posebnega dela proračuna. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 
 
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Projekt  04-15011 - ČN Bruhanja vas  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
V NRP se je predvidelo sredstva za izgradnjo ČN  Bruhanjo vas. Ker je ČN 
premajhna (manj kot 2000 populacijskih enot), da bi lahko samostojno kandidirali 
za sredstva sofinanciranja iz kohezijskih skladov, bo občina v naslednji razvojni 
perspektivi pripravila dokumentacijo za pridobitev sredstev iz  evropskih strukturnih 
skladov. Po informacijah MOP so le nekatere občine (z večjimi investicijami), ki so 
podobno kot Občina Dobrepolje vključene v pilotni projekt »Tehnična pomoč v 
porečju reke Krke«, pridobile sredstva kohezije. 

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: leto 2016. 
 
Projekt  04-15014 - Pilotni načrt upravljanja z vodami na porečju reke Krke  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Projekt še vedno poteka, v proračunu so predvidena sredstva za morebitne 
upravne postopke in dokončanje študij. 

Začetek projekta: leto 2004, konec projekta: leto 2014 oz. z dokončanjem ČN 
Bruhanja vas. 

 
Projekt  04-15017 - Priprava podatkov za ZKGJI - kanalizacija  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Sredstva so namenjena vzdrževanju in vzpostavitvi novih evidenc za zbirni 
kataster gospodarske infrastrukture (ZKGJI), ki ga mora vzpostaviti in voditi 
občina ter obnovljene podatke vsako leto pošiljati na GURS. S tem se vzpostavlja 
ažurna evidenca GJI. Trajna naloga 

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: leto 2013. 
 
Projekt  04-15023 - Kanalizacija Ponikve  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Projekt je podrobno opisan v področju 15- Varovanje okolja in naravne dediščine 
obrazložitve Posebnega dela proračuna. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2014. 
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Projekt  04-15031 in 0415032 - Kanalizacija ZN Predstruge  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Projekt je podrobno opisan v področju 15- Varovanje okolja in naravne dediščine 
obrazložitve Posebnega dela proračuna. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 
 
Projekt  04-15005 - Komunalna deponija Špaja dolina  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Sredstva so namenjena nakupu opreme na komunalni deponiji. S tem se 
opremlja komunalno deponijo v skladu s predpisi. Trajna naloga. 

Začetek projekta: leto 1997, konec projekta: leto 2013. 
 
Projekt  04-15030 - ČN Zdenska vas  

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za postavitev ČN v 
Zdenski vasi. Na ČN Zdenska vas bo navezano že izgrajeno kanalizacijsko omrežje. 

Začetek projekta: leto 2008, konec projekta: leto 2012. 
 
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 
04-16002 Planska in urbanistična dokumentacija (izdelava OPN) 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
Projekt je podrobno opisan v področju 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost obrazložitve Posebnega dela proračuna. 

 
Projekt  04-16004 Rekonstrukcija vodovoda 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
Z začetkom leta 2010 so morale občine v svoje knjigovodske knjige prenesti vso 
komunalno infrastrukturo, ki je bila prej v knjigovodskih knjigah javnih podjetij (JKP 
Grosuplje, d.o.o.). Javna podjetja so imela navedeno infrastrukturo v upravljanju 
brezplačno, sedaj pa jo imajo na osnovi pogodb v najemu. Vsa sredstva 
amortizacije infrastrukture in najemnin zanje se morajo namensko uporabljati za 
obnove in rekonstrukcije obstoječih vodovodov in v tej postavki so zajeta ta 
sredstva. Trajna naloga. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 
 
Projekt  04-16007 Vodovod Vodice 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
Projekt je podrobno opisan v področju 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost obrazložitve Posebnega dela proračuna. 

 
Projekt  04-16039- Sofinanciranje projekta Regionalni vodovod Suha krajina   
Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 

Projekt se nadaljuje, sredstva za leto 2012 so namenjena pripravi dokumentacije 
s katero se bodo občine, ki v projektu nastopajo skupaj kandidirala za  sredstva 
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sofinanciranja tako iz kohezijskih sredstev kot iz državnega proračuna. Z izgradnjo 
tega vodovoda bo občina pridobila izdaten rezervni  vodovodni cevovod. 

Začetek projekta: leto 2006, konec projekta: leto 2012. 
 
Projekti  04-16020- Drugi stroški ( sog., cenitve, geod.stor., proj.dok.) – LC, JP, urejanje 
naselja; 0416035- Drugi st. ( sog.,cenitve, geod.stor.,proj.dok.)-ZN Predstruge in drugi 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
Proračunska sredstva so namenjena za urejanje zemljišč v lasti občine – to so 
stroški geodetskih storitev, cenitev, stroški projektne dokumentacije za ureditev 
lastništva lokalnih cest in javnih poti ter nakupi zemljišč za potrebe občine oz. 
zaradi ureditev lastništva javnih cest. Trajne naloge. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 
 
Projekta  04-16008 Stroški pokopališča Videm; 04-16010 Stroški pokopališča Struge 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
Proračunska sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vežic v naseljih 
Videm in Pri cerkvi Struge s katerim se ohranjanja funkcionalnost stavb. Trajna 
naloga. 

Začetek projekta: leto 2012, konec projekta: leto 2012. 
 
Projekt  04-16052 Ureditve vaškega jedra v naselju Pri cerkvi- Struge 

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanja projektov: 
Sredstva so namenjena izvedbi investicij krajinske ureditve središča naselja Pri 
Cerkvi-Struge, vključno z izgradnjo parkirišča, pločnikov, razširitve pokopališča itd.  

Začetek projekta: leto 2006, konec projekta: leto 2013. 
 

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Projekt  04-18003- Postavitev zbirk in nabava razstavnih eksponatov   

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Sredstva so namenjena za nakup opreme  razstavnih prostorov in so 
nadaljevanje že v preteklosti zastavljenih projektov F. in T. Kralja in etnološke 
zbirke. Z opremo in eksponati se bosta zbirki stalno dopolnjevali. 

Začetek projekta: leto 2002, konec projekta: leto 2012. 

Projekt  04-18022- Jakličev dom   

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta: 
Sredstva so namenjena za morebitno plačilo obveznosti iz leta 2011 za izgradnjo 
stranišč. 

Začetek projekta: leto 2011, konec projekta: leto 2012. 
 
19. IZOBRAŽEVANJE 
 
 04-19027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje 

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanja projekta: 
Projekt je podrobno opisan v področju 19- Izobraževanje obrazložitve Posebnega 
dela proračuna. 
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Začetek projektov: leto 2009, konec projektov: leto 2015. 
 

 

 

Pripravili:  

-  Janez Pavlin, 

-  Matjaž Kovačič, 

-  Tatjana Dečman-Žagar, 

-  Nevenka Grm Gregorič, 

-  Andreja Babič 

-  Jana Hribar. 

                                                                                                             Župan  

                                                                                                        Janez Pavlin, l.r. 

 


