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Župan je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 22. členom Statuta Občine 
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in 5. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Dobrepolje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 31/17) dolžan pripraviti polletno poročilo o izvrševanju 
proračuna za tekoče leto in ga predložiti občinskemu svetu. 

 

 Rebalans 2017 Polletna realizacija januar-junij 2017 

Prihodki 4.212.359,39 2.282.988,17 

Odhodki 7.032.319,73 1.641.842,71 

Prejeta vračila danih posojil 0 0 

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 0 

Zadolževanje 2.599.960 0 

Odplačilo dolga 0 0 

 
 
Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Občine Dobrepolje temelji na realizaciji proračunskih 
prejemkov in izdatkov do 30. 6. 2017.  
 
V splošnem in posebnem delu poročila je v prvem stolpcu prikazana realizacija do 30. 6. 2017, v drugem 
stolpcu je prikazan veljavni proračun za leto 2017 v katerega so vključeni vsi prenosi med proračunskimi 
postavkami in konti do 30. 6. 2017, v tretjem stolpcu je prikazan sprejeti proračun oz. rebalans proračuna za 
leto 2017, sledijo indeksi.  
 
V začetku poročila predstavljamo realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna. Sledi opis porabe sredstev po 
posameznih proračunskih postavkah, na koncu poročila so prikazane prerazporeditve proračunskih sredstev 
med postavkami in konti. 
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SPLOŠNI DEL  

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.249.998 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Polletna 

realizacija 
2017 

Delež v 
% 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.180.478 51,71 

703 Davki na premoženje 25.041 1,10 

704 Domači davki na blago in storitve 41.436 1,81 

706 Drugi davki 3.042 0,13 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.249.998 54,75 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 1.180.478 € 

Vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega 
proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne 
primerne porabe občine.  

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 25.041 € 

7030 Davki na nepremičnine                                                                                                                         

Polletna realizacija davkov na premoženje vključuje prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča od pravnih oseb v višini 720,41€, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v višini 
4.407,49 € ter zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 378, 21 €. 

7031 davki na premičnine                                                                                                                              

Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na vodna plovila. Davek od plovila se plačuje od plovil 
daljših od petih metrov, katerih lastnik oz. lastnice so rezidenti RS. Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, 
katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma 
sedež zavezanca oziroma zavezanke. Realizacija v prvem polletju znaša 100,99 €. 

7032 Davki na dediščine in darila 

Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec ali zavezanka za plačilo 
davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja. 
Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju 
oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti.  Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se štejejo: 
društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Osnova za davek je 
vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, 
stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. V prvem polletju je bila realizacija 
davka na dediščine in darila v višini 10.020,31 €. 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 
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Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. 
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.  V prvem polletju je bila realizacija davka v 
višini 9.413,93 €. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 41.436 € 

7044 Davki na posebne igre 

Davčna osnova je vrednost pridobljenega dobitka. Polletna realizacija znaša 302,28 €. 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 

Polletna realizacija davkov na premoženje vključuje prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 35.755,47 €. Po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) je občina upravičena do nakazila sredstev, ki jih 
plačujejo  zavezanci  na njenem območju  za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če se ta 
sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v skladu z operativnim programom varstva okolja na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
Namenska sredstva iz okoljske dajatve se porabljajo za izgradnje kanalizacijskega omrežja in ČN. Sredstva iz 
lanskega in letošnjega leta so namenjena izgradnji KČN Bruhanja vas oz. namenski porabi – Posebni del proračuna, 
PPP 15, GPR 1502, PP 0415011. 
 
Pristojnosti za vzdrževanje gozdnih cest je določena v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list 
RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 
42/15).  Plačujejo jo lastniki gozdov. Višini pristojbine je poleg višini vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih 
cest odvisna tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Sredstva so namenska za vzdrževanje gozdnih cest. 
Polletna realizacija znaša v višini 5.358,25 €.  
Namenska sredstva, ki se letno porabljajo za vzdrževanje gozdnih cest – Posebni del proračuna, PPP 11, GPR1104, 
PP 0411025. 

706 - Drugi davki in prispevki 

Vrednost: 3.042 € 

Realizacija se nanaša na javnofinančne prihodke (davki, prispevki in druge obvezne dajatve), katerih plačevanje in 
obračunavanje nadzirajo nadzorniki JFP (FURS, upravne enote, sodišča,). 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 165.917 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Polletna 

realizacija 
2017 

Delež v 
% 

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 101.741 4,46 

711 Takse in pristojbine 1.046 0,05 

712 Globe in denarne kazni 8.555 0,37 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.646 0,20 

714 Drugi nedavčni prihodki 49.929 2,19 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 165.917 7,27 

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 101.741 € 

7100 Prihodki od udeležbe na dobiček in dividend ter presežkov prihodkov in odhodkov 

Realizirani prihodki se nanašajo na dividendo Zavarovalnice Triglav v višini 67,40 €. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1760
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7102 Prihodki od obresti 

Prihodki od obresti vključujejo obresti od sredstev na vpogled  ter obresti od vezanih depozitov v skupni višini  
63,85 €. 

7103 Prihodki od premoženja  

Polletna realizacija navedenih prihodkov se nanaša na sledeče prihodke. 

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 760,00 €.  

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so bili realizirani v višini 6.408,75 € na podlagi 74. 
Člena Zakona o igrah na srečo.  

Prihodki  iz naslova podeljenih koncesij  v višini 1.089,03 € za obdobje 1-6/2016 v skladu s 35. členom Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (Uradni list RS, št. 9/16)   ter do takrat veljavnim 10. a členom Zakon o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – UPB2, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – 
ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki ter porabijo kot namenski 
izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. Namenska sredstva, ki se letno porabljajo za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest – Posebni del proračuna, PPP 11, GPR1104, PP 0411046. 

Prihodki od drugih najemnin vključujejo najemnine grobov, športne dvorane ter najemnino za komunalno javno 
infrastrukturo, ki jo plača JKP Grosuplje d.o.o. Polletna realizacija navedenih najemnin znaša 74.360,80 €. 

Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in stanovanj je bila v prvem polletju realizirana v višini 17.778,06 €. 

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove so bila realizirana na podlagi Javnega razpisa v višini 
1.213,43 €. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 1.046 € 

Prihodek  od upravnih taks je predpisan z Zakonom o upravnih taksah. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo 
sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od 
taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 8.555 € 

Globe za prekrške predstavljajo prihodek od kazni, ki jih izreče občinski redar v skladu z veljavnimi predpisi. 
Polletna realizacija znaša 2.340,00 €. 

Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi Zakona o graditvi 
objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za degradacijo prostora. Polletna realizacija znaša 6.214,90 €. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 4.646 € 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki iz naslova oglaševanja v občinskem glasilu. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 49.929 € 

Največji delež prihodkov je realiziran na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dobrepolje, in sicer v višini 44.563,05 €.  

Ostali prihodki se nanašajo na druge izredne nedavčne prihodke, kot so  nakazila za dodatek za pomoč in postrežbo 
po ZPIZ in ZDVDTP na podlagi odločb Centra za socialno delo za naše upravičence (družinske pomočnike). 

  

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 1.487 € 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0809
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
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Konto Vrsta prihodkov 
Polletna 

realizacija 
2017 

Delež v 
% 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.487 0,07 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.487 0,07 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 1.487 € 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

Prodano je bilo zemljišče v Zagorici, parc. št. 1762/2, K.o. Zagorica, v velikosti 340 m2. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 865.586 € 

Konto Vrsta prihodkov 
Polletna 

realizacija 
2017 

Delež v 
% 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 186.592 8,17 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

678.994 29,74 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 865.586 37,91 

 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 186.592 € 

Gre za sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz 
državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki 
(pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova 
prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi 
institucijami. 

 

Vrsta prihodkov Rebalans 2017 Polletna realizacija 2017 

74 Transferni prihodki 1.035.889 865.585 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih instituscij 308.917 186.591 

  
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega 
proračuna 21.940 10.968 

7400/00 Finančna izravnava 21.940 10.968 

  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 220.929 123.790 

7400/01 Požarna taksa 8.000 3.968 

  Sofinanciranje ureditve železniških prehodov 10.000 0 

  Suhokrajnski vodovod - državni proračun 128.289 119.822 

  Suhokrajnski vodovod - nepovratna sredstva 23.čl ZFO-1 66.640 0 

  
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

66.048 51.833 
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7400/04 Sofinanciranje občinske uprave MIR 10.000 10.531 

  Sofinanciranje skupne občinske uprave Suhe krajine 2.500 859 

  Nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri 53.548 36.726 

  Vzdrževanje gozdnih cest 8.000 3.716 

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije iz naslova; 

-požarne takse  v višini 3.986 € (gre za namenska sredstva, ki jih občina prejme  s strani Ministrstva za obrambo. 
Sredstva se na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenijo za predvidene 
investicije Gasilski zvezi Dobrepolje, oz. posameznim gasilskim društvom, ki delujejo na območju občine. Iz teh 
sredstev se lahko kupi samo gasilska oprema, lahko pa se sredstva tudi vložijo v posodobitev gasilskih vozil), 

-državnega proračuna za projekt voden pod proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s 
pitno vodo Suhe krajine, s strani Ministrstva za okolje in prostor na podlagi poslanih zahtevkov, in sicer v višini 
118.615,13 € za gradbene situacija (ZZI2 – ZZI7), 818,60 € za nadzor ter 388,72 € za piar. 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se nanašajo na; 

-prihodke iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave MIR za leto 2016, in sicer na podlagi odredbe za 
financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog št. 410-42/2017-4 v višini 10.531,40 €, 

-prihodke iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave Suhe Krajine za leto 2016, in sicer na podlagi odredbe 
za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog št. 410-81/2017-8 v višini 858,95 €, 

-prihodke iz naslova financiranja prevozov otrok zaradi nevarnih poti zaradi ogroženosti velikih zveri v višini 36.726 
€ ter 

-sorazmerni del vrednosti od 25 odstotkov letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov za obdobje od 1.7. 
2016 do 31.12.2016, ki za Občino Dobrepolje znaša 3.716,75 €. 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 

Vrednost: 678.994 € 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU iz strukturnih skladov 

726.971 678.994 

7413/00 Suhokrajnski vodovod-evropska kohezijska sredstva 726.971 678.994 

  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila realizirana za projekt voden pod 
proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine, na podlagi zahtevkov 
za gradbene situacije (ZZI2 do ZZI7) v višini 672.152,42 €, za nadzor v višini 4.638,75 € ter 2.202,75 € za piar.  
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Odhodki proračuna  

40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 404.496 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Polletna realizacija 2017 

znesek v € delež 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 103.078 1,47 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.224 0,23 

402 Izdatki za blago in storitve 285.193 4,06 

409 Rezerve 0 0,00 

40 TEKOČI ODHODKI 404.496 5,75 

 

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 103.078€ 

V realizacijo so vključene plače in dodatki, regres za letni dopust, ter povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški 
prehrane med delom in prevoz na delo in iz dela. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 16.224 € 

Poraba sredstev predstavlja obveznost delodajalca iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 285.193 € 

Sredstva so bila porabljena  za pokrivanje izdatkov operativnega delovanja občinske uprave (materialni stroški). 
Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne 
storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, tekoče vzdrževanje stanovanjskih in 
drugih objektov, vzdrževanje infrastrukture v cestnem prometu ter drugi operativni odhodki kot so plačila 
avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, sejnine, storitve odvetnikov, svetovalcev ter drugi odhodki. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 638.874 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Polletna realizacija 2017 

znesek v € delež 

410 Subvencije 5.500 0,08 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 450.591 6,41 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

45.002 0,64 

413 Drugi tekoči domači transferi 137.780 1,96 

41 TEKOČI TRANSFERI 638.874 9,08 
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410 - Subvencije 

Vrednost: 5.500 € 

Stroški se nanašajo na subvencije podjetnikom.  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 450.591 € 

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi 
v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne 
storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Med navedene transfere se štejejo regresiranje 
prevozov v šolo v višini 57.486,24 €, doplačila za šolo v naravi v višini 5.104,54 €, denarne nagrade in priznanja (ob 
zaključku šolskega leta) v višini 2.392,55 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 51.433,37 €, plačilo razlike med 
ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 256.056,21 €, izplačilo družinskemu pomočniku v višini 14.405,22 
€ ter drugi transferi posameznikov in gospodinjstvom (tržna najemnina, subvencije odvajanja odpadnih voda,..) v 
višini 56.813,13 € 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 45.002 € 

Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana pravnim osebam, med katere sodijo 
dobrodelne organizacije, društva (športna, humanitarna,..), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 
tudi programe v javnem interesu in katerih cilj ni pridobitev dobička. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih 
gasilskim društvom v višini 17.083,35 € ter zvezi športnih organizacij v višini 12.391,35 €. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 137.780 € 

Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Poraba sredstev v prvem polletju se nanaša na tekoče 
transfere občinam v višini 3.238,36 €, v sklade socialnega zavarovanja  na podlagi 21. točke prvega odstavka 15. 
člena ZZVZZ v višini 40.922,68 €, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb v višini 141,00 € največ sredstev pa je 
bilo namenjenih za tekoče transfere v javne zavode v višini 93.478,00 €.  

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 581.099 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Polletna realizacija 2017 

znesek v € delež 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 581.099 8,26 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 581.099 8,26 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 581.099 € 

Realizacija investicijskih odhodkov je v prvem polletju dosegla 581.098,59 € kar predstavlja 12,4 % plana. Glede na 
vrsto investicijskih odhodkov se je največ sredstev v prvem polletju porabilo za novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije v višini 460.199,59 €, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring v višini 89.162,17 €, nakup opreme v višini 10.98,65 €, nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.082,42  
€, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 15.631,77 €, občina je v prvem polletju realizirala nakup zemljišč v 
višini 4.033 € in sicer gozdno zemljišče parc. št. 652/2 k.o. Cesta ter kmetijsko gozdno zemljišče parc. št. 2275/6, 
2275/8 k.o. Cesta. 
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 17.375 € 

Konto Vrsta odhodkov 
Polletna realizacija 2017 

znesek v € delež 

431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso PU 10.730 0,15 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.645 0,09 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.375 0,25 

 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Vrednost: 10.730 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva, namenjena 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Prejemniki 
sredstev niso proračunski uporabniki, gre večinoma za transfere Gasilski zvezi Dobrepolje za investicijsko 
vzdrževanje gasilskih domov in opreme. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 6.645 € 

Sredstva so bila porabljena na osnovi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in 
finančnega načrta Mestne knjižnice Grosuplje za leto 2017. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

 

V proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 ni bilo predvidenih prejetih vračil danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov zato tudi realizacije v prvem polletju ni bilo.  

C - Račun financiranja  

V računu financiranje je občina Dobrepolje planirala zadolževanje pri poslovnih bankah, in sicer za izvedbo projekta 
ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0415011 v višini 600.000 € ter 
za izvedbo projekta Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0419027 v višini 
1.900.000 €.  

Občina je v prvem polletju pridobila soglasje  k zadolžitvi za investicije, predvidene v občinskem proračunu s strani 
Ministrstva za finance ter podpisala kreditno pogodbo št. 07-04371/17 s SID banko za financiranje projekta 
vodenega pod proračunsko postavko 0419027. V skladu s kreditno pogodbo se črpanje kredita izvede do 
31.12.2017. 

 V drugi polovici proračunskega leta je predviden priliv nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v skladu s Pogodbo št. C2130-16G300371 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem 
projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »oskrba s pitno vodo Suhe 
Krajine« (voden pod proračunsko postavko 0416039). 
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2. POSEBNI DEL 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, in sicer plača župana in podžupanje, 
stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški 
občinskega sveta, financiranje političnih strank. 

 0101 - Politični sistem 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. 
Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih 
Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega 
programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov 
Občinskega sveta, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti. 

 01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

                                                                                                                                                                            Vrednost: 14.615 € 

Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in 
posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, 
okolja in prostora, komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem 
premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi. 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. Nadomestilo za delo podžupana za neprofesionalno opravljanje 
funkcije je izračunano v višini največ 50 % plače župana za poklicno opravljanje funkcije. 

0101001 - Stroški sej OS, odborov in komisij 
Vrednost: 13.323 € 

Stroški se nanašajo na sejnine za seje občinskega sveta in delovnih teles v skladu s Pravilnikov o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilu stroškov (Ur. l. RS, št. 95/2012). 

0101002 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 1.292 € 

Financiranje političnih strank poteka na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017, 16. člena 
Zakona o političnih strankah in Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 29.109 € 

Župan s pomočjo podžupanje, v okviru danih pooblastil, predstavlja in zastopa občino. Gospodari s premoženjem 
občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in 
nadzoruje delo občinske uprave, odloča o upravnih zadevah na II. stopnji in izvaja naloge in pooblastila v okviru 
pristojnosti, ki jih določata Zakon o lokalni samoupravi in Statut  občine Dobrepolje. Dejavnost župana in 
podžupanov zajema področja plač poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, 
sprejemi, pokroviteljstva, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v 
medijih) ter stroški za druga delovna telesa župana. 
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0301001 - Plače in dodatki - funkcionarji 
Vrednost: 23.896 € 

Višina porabljenih sredstev je v skladu z uvrstitvijo župana v plačni razred glede na število prebivalcev občine 
Dobrepolje ter z zakonom določene plačen lestvice. Sredstva so bila realizirana v višini 23.896 €. 

 0301004 - Nabava knjig 
Vrednost: 1.299 € 

Sredstva so se porabila za nakup knjige Egina Pelikana; Tone Kralj in prostor meje. 

0301007 - Nadomestilo plače podžupana 
Vrednost: 3.914 € 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje, kar vključuje 
tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in teles. Realizacija ob polletju znaša 
v višini 3.914 €. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Področje ekonomske administracije v občini zajema pripravo ustreznih pravnih podlag za tekoče izvajanje in 
preglednost finančnih tokov (plačil), vodenje in upravljanje z javnimi financam, izdelavo različnih finančnih analiz in 
spremljanje gibanja javnih financ ter  nadzor nad porabo proračunskih sredstev. 

 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, 
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.  

 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

                                                                                                                                                                              Vrednost: 1.931 € 

Program zajema predvsem strokovno sodelovanje z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje, d.o.o. pri upravljanju 
okoljske in komunalne infrastrukture v lasti občine, ki jo ima javno podjetje v najemu. 

0402001 - Finančne storitve - JKP 
Vrednost: 1.931 € 

Sredstva se nanašajo na 2% provizijo od prejetih najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). Provizija se 
plačuje zaradi vodenja evidenc GJI in drugih nalog po pogodbi o prenosu sredstev v upravljanju na občine. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo 
proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 

 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

                                                                                                               Vrednost: 1.907 € 

Sredstva v tem podprogramu so namenjena za izplačilo sejnin in nagrad članom nadzornega odbora. Znesek sejnin 
je izračunan za predvidene seje nadzornega odbora. 

0202001 - Nadomestila članom nadzornega odbora 
Vrednost: 1.907 € 
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Sredstva so bila porabljena za izplačila nadomestil članom nadzornega odbora občine Dobrepolje 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki 
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje 
proračunske porabe se nanaša na druge administrativne in javne storitve kot so obveščanje javnosti, podelitev 
občinskih nagrad in izvedba protokolarnih dogodkov. 

 0403 - Druge skupne administrativne službe 

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore 
občine. 

 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 6.348 € 

V tem podprogramu so sredstva namenjena objavam občinskih predpisov, javnih natečajev in drugih objav v 
uradnem glasilu ter za pokroviteljstva po odločitvi župana. Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih 
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske 
zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.  

0304001 - Stroški objav občinskih predpisov 
Vrednost: 6.148 € 

Na podlagi 11. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ur. l. RS, št. 28/08) se morajo sprejeti splošni akti objavljati v 
Uradnem listu RS. Strošek objave je odvisen od obsega splošnega akta in v skladu z veljavnim cenikom Ur. l. RS. 
Glede na potrebe po objavah v uradnem listu, so bila sredstva na tej postavki v prvi polovici leta 2017 realizirana v 
višini 79,9 %, glede na sprejeti proračun.  

 0304002 - Stroški za pokrovit. po odločitvi župana 
Vrednost: 200 € 

Sredstva so bila porabljena za donacijo za korepeticije in sestavo veznega teksta za občinski praznik. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 5.758 € 

Vsebina podprograma je pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški 
praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

0304003 - Stroški proslav in prireditev v interesu občine 
Vrednost: 5.478 € 

Sredstva so se porabila za stroške občinske proslave v decembru lani, za stroške 15. Letnice otroške folklorne 
skupine, za nastop glasbene skupine v PŠ Struge, za stroške operete ob kulturnem prazniku, za stroške prireditve 
ob postavitvi temeljnega kamna za vrtec 

 0304004 - Občinska priznanja 
Vrednost: 280 € 

Sredstva so bila porabljena za plakete in pokale nagrajencev. 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 907 € 

Podprogram razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih 
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi 
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne 
prostore v lasti občine. V tem podprogramu so sredstva namenjena tudi tekočim stroškom vaških prostorov. 

 0404002 - Vzdrževanje ostalih objektov 
Vrednost: 907 € 

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena tekočim stroškom nepremičnin v lasti Občine Dobrepolje.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju, Zakon o javnih financah in drugi. 

Področje posebej obsega še  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. 

 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo 
strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in 
druge oblike povezovanja občin). 

Sredstva so namenjena izdelavi projektov iz Izvedbenega načrta regijskega razvojnega programa Ljubljanske 
urbane regije RRP LUR 2014-2020, ki se izdeluje v okviru Ljubljanske urbane regije v nadaljevanju LUR-a.  

Dokument za novo obdobje 2014-2020, RRP LUR 2014-2020 so sprejeli župani vseh občin (Ljubljane in ljubljanske 
regije) decembra 2014. 

Konkretna projekta, za katera bodo verjetno sredstva namenjena v letu 2017 (poleg sofinanciranja dejavnosti 
spodbujanja regionalnega razvoja), sta Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalna destinacijska organizacija. Že 
v letu 2014 smo se vključili v pripravo programa P+R in predstavili gradivo o naši občini in potrebnih prometnih 
povezavah. Prijavili smo se v tri razvojne projekte za Občino Dobrepolje v okviru Rra Lur:  

-vzpostava sistema parkiraj in odpelji z urejanjem povezave in prometnega križa v občini, 

-označitev občinskih točk in krajev s tablami in ostalimi primernimi oznakami s pojasnili, 

-v izvedbo projekta sofinanciranja ekoloških, kolesarskih in drugih poti v občini Dobrepolje v okviru povezovanja 
med občinami, ki sodelujejo pri Pra Lur.  

Posebne naloge v letu 2017 bodo vezane na uveljavljanje novih razvojnih dokumentov do leta 2020 na področju 
kmetijstva in  turizma.   

 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 645 € 

Podprogram vsebuje pretežni del opisa glavnega programa 0601.  Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje  sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 
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0406001 - Regijski razvojni program 
Vrednost: 645 € 

Skladno z letno obveznostjo po pogodbi so bila sredstva porabljena za RRA LUR in Turizem Ljubljana. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Glavni program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

 06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 153.613 € 

V podprogram so vključena plačila zaposlenim s sredstvi za odpravo plačnih nesorazmerij ter materialni stroški za 
delovanje občinske uprave.  

0406002 - Plače in dodatki 
Vrednost: 96.320 € 

Plače in dodatki so bili realizirani v višini 96.320€. Poraba je potekala v skladu z veljavno zakonodajo v okviru 
sprejetega kadrovskega načrta za tekoče leto. 

0406004 - Materialni stroški delovanja občinske uprave 
Vrednost: 42.652 € 

Sredstva na tej postavki so porabljena za pisarniški material in storitve; čistilni material; časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura; računalniške storitve; izdatki za reprezentanco; električna energija; voda in komunalne 
storitve; telefon,faks in elektronska pošta; poštnina; goriva in maziva za prevozna sredstva; vzdrževanje in 
popravila vozila; registracija in zavarovalna premija za motorna vozila; tekoče vzdrževanje poslovnih objektov; 
plačila po podjemnih pogodbah(čistilka, hišnik); izdatki za strokovno izobraževanje; plačila bančnih storitev; sodni 
stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo;drugi operativni stroški, kar predstavlja 55,4 % predvidenih sredstev. 
Z nadaljnjo racionalizacijo bomo izpolnili začrtan plan 

 0406008 - Delovanje MIR (medobčinske inšpekcije in redarstva) 
Vrednost: 11.285 € 

Sredstva so bila porabljena za delovanje MIR. 

 0406009 - Delovanje krajevnega urada Dobrepolje (UE Grosuplje) 
Vrednost: 117 € 

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov in delovanje krajevnega urada v Občini Dobrepolje. 

 0406010 - Skupna občinska uprava Suhe krajine 
Vrednost: 3.238 € 

Skupna občinska uprava (SOU) Suhe krajine je  ustanovljena za skupno vodenje projektov občin: Žužemberk, 
Dolenjske Toplice, Kočevje, Dobrepolje in Mirna Peč.  

Sredstva postavke so bila realizirana 64,8%. Namenjena so plačilu dela koordinatorja projektov in dr. stroškov. 
Koordinator projektov  zbira in usklajuje podatke, ki jih pošiljajo občinski skrbniki te postavke, izvajalci del, 
pripravlja analize izvedenih del, zahtevke za sofinanciranje na MOP, usklajuje dokumentacijo z MOP, nadzornimi 
organi (MF)… Del stroškov občin za SOU je  sofinanciran iz državnega proračuna (v juniju letošnjega leta je občina 
prejela sredstva sofinanciranja za leto 2016). 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Vrednost: 13.360 € 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih 
prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v 
upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

0406005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 8.430 € 

V prvi polovici leta je bilo izvedeno naslednje: nakup uničevalca dokumentov, nakup pisarniških omar, nakup 
platna in prenosnika za sejno sobo ter posodobljen sistem zaklepanja občinske zgradbe. 

 0406011 - Zavarovanje objektov v občinski lasti 
Vrednost: 4.931 € 

Znesek predstavlja zavarovanje objektov v lasti občine: občinska zgradba, Jakličev dom, mrliški vežici na Vidmu in v 
Strugah. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Področje proračunske porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 

 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Sredstva za civilno zaščito so predvidena za usposabljanje ekip civilne zaščite in nabavo opreme (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). Člani štaba CZ 
zagotavljajo tudi logistiko in koordinacijo v primeru večjih nesreč.  V okviru finančnih zmožnosti se planira 
zagotovitev tehnične opreme za primer večje nesreče v Občini.   

 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 2.407 € 

Sredstva so namenjena pripravljenosti, usposobljenosti in osnovni opremljenosti Civilne zaščite Občine Dobrepolje 
ob večjih naravnih in drugih nesrečah.   

0407002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ 
Vrednost: 2.407 € 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje nakupa nosil, pritrjevalnega seta za glavo, zaščitnih 
škornjev in obleke 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 27.863 € 

Sredstva so namenjena pripravljenosti, usposobljenosti in osnovni opremljenosti gasilskih enot - društev na 
teritoriju občine Dobrepolje in ki delujejo v okviru Gasilske zveze Dobrepolje, ter posredujejo ob  naravnih in 
drugih nesrečah. 

0407003 - Sredstva za požarno varnost-redna dejavnost OGZ in GD 
Vrednost: 17.083 € 
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Sredstva na tej postavki se v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino, Gasilsko zvezo Dobrepolje (v nadaljevanju 
GZD) in PGD-ji na območju Občine Dobrepolje nakazujejo za potrebe rednega delovanja Gasilske zveze oz. društev 
v skladu z vloženimi (mesečnimi) zahtevki, ki so posredovani s starani GZD. Sredstva se namenijo za zavarovanje 
gasilcev, vozil, energijo društev, zdravstvene preglede gasilcev po posame0418015 

znih društvih ipd. S sredstvi, ki jih GZD pridobi s strani občine, razpolaga GZD na podlagi svojih meril, nato pa ta 
sredstva razdeljuje po posameznih PGD-jih.  

0407005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 
Vrednost: 8.631 € 

Sredstva na tej postavki se na podlagi sklenjene pogodbe med Občno, GZD in PGD- jev, ter vloženih zahtevkov z 
predloženimi dokazili nakazujejo GZD. V ½ leta 2017 je bilo iz teh sredstev kupljena oprema za PDG Ponikve (turbo 
ročnik, brezrokavnik, izolirni dihalni aparat), PGD Zdenska vas (gasilska delovna obleka, izolirni dihalni aparat, 
jeklenke za dihalni aparat, zaščitna obleka, cev B in D, ventilna in vezalna vrv). 

0407015 - Transfer GD za dokumentacijo 
Vrednost: 2.099 € 

Sredstva na tej postavki so se namenila za plačilo sodne takse . 

0407018 - Izgradnja prizidka h gasilskemu domu Kompolje 
Vrednost: 50 € 

Gasilskemu društvu Kompolje je bila podeljena služnost in stavbna pravica na  parc. št. 1779/23, k.o. 1801-
Kompolje (ID 632984). Znesek pokriva upravne postopke in vpis v zemljiško knjigo. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

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. 

 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega naslednja področja: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij  ter zemljiške operacije. Vsi ukrepi morajo prispevati k uveljavitvi 
večnamenskega modela razvoja kmetijstva,  ki morajo istočasno zasledovati večjo ekonomsko in okoljsko 
učinkovitost (torej proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje). 

 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 2.352 € 

V Sloveniji je v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavna točka izpostavljena potreba po 
prestrukturiranju kmetijstva in živilsko predelovalne industrije vzporedno s krepitvijo konkurenčnosti. 

Politika EU za razvoj podeželja je bila uvedena kot drugi steber SKP med reformo, znano kot Agenda 2000. 
Financira se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Naloga sklada je prispevati k 
uresničevanju strategije Evropa 2020 (strategija EU za rast in delovna mesta) s tem, da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na podeželskih območjih. EKSRP mora prispevati k razvoju kmetijskega sektorja, ki je prostorsko in 
okoljsko bolj uravnotežen, prijazen podnebju, odporen na podnebne spremembe ter konkurenčen in inovativen. 

0411039 - Urejanje in vzdrževanje poljskih poti v javni lasti 
Vrednost: 2.352 € 
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Sredstva so bila porabljena za ureditev poljske poti v vasi Zagorica. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

                                                                                                                                                                           Vrednost: 18.129 € 

Izvajanje programa zavzema vse zemljiške operacije, ki so potrebne za izvajanje komasacije, urejanje poti in 
primerno razdelitev zemljine v primerih,  ko do tega pride. Tako od poravnave zemljišč kot do izboljšanja stanja na 
zemljiščih. 

 0411047 - Komasacijske poti in agromelioracije 
Vrednost: 18.129 € 

Sredstva so se porabila za stroške strokovne dokumentacije Geodetski družbi d.o.o., ki je bila potrebna za prijavo 
na JR Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za sredstva agromelioracije v k.o. Podgora 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Splošne storitve se nanašajo na delovanje služb in zavodov ter zdravstveno varstvo rastlin in živali. 

Sredstva so namenjena varovanju zdravja živali in rastlin, preprečevanju širjenja kužnih bolezni in škodljivcev, 
preprečevanju onesnaževanja okolja, ipd.. 

Glavna naloga področja je zagotavljanje delovanja sistema, ki omogoča ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin. 

 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 3.843 € 

Program ureja trajnostno ravnanje z rastlinami in živalmi v naravnem in bivalnem okolju.  Nujna so  preprečevanja 
širjenja določenih živalskih bolezni in epidemij, varstvo in zaščita živali ter  etično ravnanje z njimi. 

 0411024 - Sofinanciranje zavetišča za živali 
Vrednost: 3.843 € 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavetišča za živali v Trebnjem. Realizacija je odvisna od števila prijavljenih 
potepuških psom in mačk s strani naših občanov. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Med pomembnejšimi vzvodi za spodbujanje gospodarske rasti in tudi mobilnosti v občini je izvajanje investicij, 
vzdrževanje ter urejanje sistema cestnega omrežja, t.j. kategoriziranih občinskih cest.  Poleg vzdrževane prometne 
infrastrukture je pomembna tudi trajnostna mobilnost, ki vključuje upravljanje prometne politike, zagotavljanje 
prometne varnosti in uvedbo integriranega javnega. potniškega prometa, zato se je občina vključila v projekt 
trajnostne mobilnosti LUR. 

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

 1302 - Cestni promet in infrastruktura 

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). 
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 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 119.080 € 

V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so zagotovljena sredstva za letno in zimsko vzdrževanje 
občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) ter za vzdrževanje železniških prehodov. Dejansko porabljena sredstva 
tako za vzdrževanje cest kot za izvajanje zimske službe so odvisna od vremenskih razmer (trajanja padavin, zimske 
odeje, pogostosti sneženja in poledice).  

Izdatki za redno vzdrževanje cest so tesno povezani z izdatki za investicijsko vzdrževanje cest. Cestno omrežje je iz 
leta v leto bolj izrabljeno in take ceste terjajo večji vložek pri rednem vzdrževanju. V naslednjih letih bo potrebno 
vložiti več finančnih sredstev v redno vzdrževanje, v nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da se bo stanje 
voznih površin v prihodnje dodatno poslabšalo. Višji standard rednega vzdrževanja cest  podaljšuje njihovo 
življenjsko dobo. Kasnejše sanacije vozišč, zaradi neustreznega standarda rednega vzdrževanja so tako zahtevnejše 
in dražje. 

Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so pripravljalna dela pred nastopom zime, nadzor nad stanjem 
prevoznosti in razmerami na cestah, odstranjevanje snega z vozišča in cestnih objektov ter posipanje poledenelih 
in zasneženih vozišč, pa tudi obveščanje javnosti o razmerah na cestah. 

 0413001 - Vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 14.784 € 

Postavka je realizirana v višini 17,9 % predvidenih sredstev. Spomladi so bila izvedena tista dela, ki so bila nujna za 
odpravo poškodb na voziščih nastalih v zimskem času.  

0413002 - Zimska služba-LC 
Vrednost: 63.890 € 

Postavka je realizirana v višini 93,3 % predvidenih sredstev. Izvajalec rednega vzdrževanja cest  je izvedel vse akcije, 
ki so bile potrebne za zagotovitev prevoznosti cest in zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.  

0413003 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 11.074 € 

Postavka je realizirana v višini 23,19 % predvidenih sredstev. Tudi pri vzdrževanju JP, so bila spomladi izvedena 
predvsem tista dela, ki so bila nujna za odpravo poškodb na voziščih nastalih v zimskem času.  

0413005 - Zimska služba-JP 
Vrednost: 29.333 € 

Postavka je realizirana v višini 60,5 % predvidenih sredstev. Tudi v tem primeru je izvajalec rednega vzdrževanja 
cest   izvedel vse akcije, ki so bile potrebne za zagotovitev prevoznosti cest in zagotavljanja varnosti udeležencev v 
prometu.  

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 58.943 € 

V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
dograditev manjših odsekov občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti). Čeprav 5. tč. 70. člena ZCes-1 določa, da je 
priključek do meje cestnega sveta sestavni del državne ceste, bo občina v celoti financirala priključka LC in JP na 
regionalni cesti. 

0413044 - Obnova podatkov - BCP 
Vrednost: 366 € 

Realizirana  so bila sredstva za letno  ažuriranje baze cestnih podatkov (BCP), kar je zakonska obveznost občine.  
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0413060 - Rekonstrukcija občinskih cest 
Vrednost: 58.577 € 

Sredstva so bila realizirana v višini 25,4% in sicer za izvedbo kabelske kanalizacije v naselju Cesta (ureditve pred 
rekonstrukcijo ceste), za rekonstrukcije cest v Ponikvah in izdelavo projektne dokumentacije (PZI za rekonstrukcijo 
priključka občinske ceste na državno cesto in PID  rekonstrukcije LC Mala vas-Zdenska vas). 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 12.656 € 

Sredstva so namenjena izboljšanju prometne varnosti v naseljih in varovanju okolja v skladu z uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Optimalna osvetljenost vozišč in križišč cest povečuje prometno 
varnost, z uporabo sodobnih svetlobnih virov, s sodobno stikalno tehniko, z visoko kvalitetnimi optikami, predvsem 
pa z učinkovitim vzdrževanjem javne razsvetljave (v nadaljevanju JR) pa je mogoče zmanjšati porabo električne 
energije. 

0413025 - Financiranje tokovine 
Vrednost: 7.704 € 

Plačilo tekočih stroškov. 

 0413026 - Vzdrževanje instalacij javne razsvetljave 
Vrednost: 4.952 € 

Sredstva so bila realizirana skoraj v celoti. Poleg okvar svetilk JR, ki jih je zaznal sam izvajalec, so občani v prvem 
polletju podali kar 16 prijav različnih okvar JR preko spletne strani občine. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

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. 

 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Glavni program Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva. Gre za zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za 
razvoj podjetništva in turizma,  razvoj lokalne turistične infrastrukture. 

 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 5.500 € 

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje 
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov in predstavitev enot malega gospodarstva in podpora enotam 
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev v kapitalske naložbe v enotah 
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. Na tem področju bo potrebno ustrezno medobčinsko 
sodelovanje in povezovanje, ki ga deloma izvajamo preko Območne Obrtne Zbornice Grosuplje in njenega 
sodelovanja z Grosupeljsko  in našo občino. 

 0414002 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
Vrednost: 5.500 € 
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Sklenjena je bila pogodba z Območno Obrtno-podjetniško zbornico Grosuplje . Sredstva so  namenjena 
sofinanciranju Programa izobraževanja in usposabljanja ter svetovanja za potrebe obrti in malih podjetnikov, ki ga 
Območna obrtno - podjetniška zbornica  Grosuplje organizira za gospodarske subjekte z območja Občine 
Dobrepolje. Realizacija je 50%, oz. 5.500 EUR. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Ključni cilji so: 

1. ohraniti Slovenijo na področju svetovnega turizma  

2. povečati prepoznavnost Slovenije kot svetovne turistične tržne znamke  

3. Povečati zeleno rast, produktivnost, inovativnost  

4. povečati konkurenčnost skupne evropske turistične industrije, predvsem turističnih malih in srednjih podjetij v 
okviru ciljev Strategije razvoja EU 2020.  

Turizem v Sloveniji temelji na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor gospodarstva  ključno 
prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.  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, so še vedno ne dovolj dobra 
prepoznavnost občine in turistične ponudbe v širši okolic, razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe, ipd..  V 
Sloveniji bo turizem temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega 
gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Na občinski ravni moramo doseči 
novo dodano vrednost v turizmu, povečati obseg turističnih ponudnikov in hkrati izvajati ukrepe trajnostnega 
razvoja na tem področju. Ključnega pomena za nadaljnje uspešno delo bo povezovanje na lokalni ravni. 

 14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 2.326 € 

Slovenski turizem  ima poslanstvo, da na trajnostni način ustvarja pomemben del okoljske, ekonomske in 
družbeno-kulturne blaginje, prihodkov in zaposlitev ter  pomembno prispeva k mednarodnemu ugledu Slovenije. 
Temelji na intenzivnem trženju turističnih proizvodov, ki imajo mednarodno prepoznavno znamko in visoko 
dodano vrednost. Slovenija želi postati razvita turistična država s sodobno, raznovrstno in visoko-kakovostno  
ponudbo turistično - gostinskih  storitev. Z visoko dodano vrednostjo in visokim zadovoljstvo turistov na podlagi 
integralne ponudbe za raznovrstne turistične storitve. Delček tega razvoja in prepoznavnosti moramo doseči tudi v 
naši občini. V okviru tekočih odhodkov znotraj tega podprograma so predvidena sredstva za promocijo in pomoč 
turističnim društvom, sofinanciranje njihovih projektov, 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. 
Promocijo občine odlično do sedaj izvajajo naša društva s svojo dejavnostjo tako v okviru tradicionalnih prireditev, 
razstav in obeležij kot udejstvovanja na različnih festivalih in tržnicah. Manj na področju izobraževanja in 
projektnega sodelovanja ter razvoja v turizmu. Slabša je pa povezanost z gospodarskimi subjekti na področju 
turizma. 

0414011 - Promocija občine 
Vrednost: 2.326 € 

Sredstva so se porabila za zbornik 12 legend, EKO Dežela, za v letošnjem letu nastale stroške obeležitve 70 l. LD 
Dobrepolje in stroške koncerta skupine Galina. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 709 € 
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Sredstva so namenjena za posamezna področja turizma, kot ukrep, kot naloga in finančni instrument za turizem: 
pomoč turističnim društvom, sofinanciranje njihovih projektov, izobraževanja in spodbude,  

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden 
izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje 
promocijskih materialov in druge promocijske aktivnosti. 

 0414010 - Ureditev Podpeške jame 
Vrednost: 709 € 

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana v višini 709€ za namen vzdrževanja informacijskega terminala 
pred vhodom v Podpeško jamo.   

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

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. 

 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

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 področij. 

 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 730 € 

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. 

0415005 - Komunalna deponija Špaja dolina 
Vrednost: 11 € 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prekrivanja aktivnega odlagališča s folijo za preprečitev nastajanja izcednih 
vod v skladu s pogodbo. 

 0415018 - Čistilna akcija 
Vrednost: 434 € 

V začetku meseca aprila 2017 je bila organizirana pomladanska čistilna akcija, s katero se čisti okolico v posameznih 
vaseh na območju Občine Dobrepolje in katere namen je odstranitev odpadkov, ki ležijo v naravnem okolju. 
Organizacija čistilne akcije na območju Občine Dobrepolje poteka že več let zaporedoma.  Skupno število 
udeležencev na čistilni akciji 2017 je bilo 132, katerim je potrebno prišteti še učence JVIZ OŠ Dobrepolje. Na tej 
postavki so bili plačani stroški, ki so nastali z organizacijo te čistilne akcije in sicer stroški v zvezi z nabavo vreč in 
rokavic, stroški pijače in prehrane(sendviča) za udeležence, kot tudi stroški odvoza in deponiranja zbranih 
odpadkov.  
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0415022 - Sofinanciranje odvoza salonitnih plošč v Špajo dolino 
Vrednost: 285 € 

Na podlagi 15. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na 
območju Občine Dobrepolje (Ur. l. RS. št. 99/13) lahko fizične osebe  strešno kritino, ki vsebuje azbest, predajo v 
CERO. Predajo lahko le tisto kritino, ki je bila vgrajena v objekt na območju Občine Dobrepolje. Plačnik odlaganja 
strešne kritine, ki vsebuje azbest, je Občina Dobrepolje . Občina nad oddano količino odpadnih salonitnih kritin, ki 
vsebujejo azbest in katere občani oddajo v Špajo dolino nima vpliva, saj je oddana količina posameznega občana 
odvisna tudi od velikosti strehe (oz. teže odpadne kritine), ki jo občani menjajo. Namen brezplačnega prevzema 
salonitnih kritin je ta, da le te niso brez nadzora odvržene v naravo, ampak je za odstranitev in deponijo le teh 
ustrezno poskrbljeno.     

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 41.478 € 

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. 

0415008 - ČN Potiskavec 
Vrednost: 229 € 

Plačilo tekočih stroškov. 

 0415011 - ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje 
Vrednost: 1.300 € 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo IP za čistilno napravo Bruhanja vas. 

 0415017 - Priprava podatkov za zbirni podzemni kataster gos. javne inf. - 
kanalizacija 

Vrednost: 1.558 € 

Postavka je bila realizirana v višini 39%, ažuriran je bil del zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) v 
skladu s pogodbo. 

0415024 - Čistilna naprava Ponikve in podtlačna postaja 
Vrednost: 987 € 

Plačilo tekočih stroškov. 

0415031 - Kanalizacija - ZN Predstruge 
Vrednost: 398 € 

Sredstva so bila namenjena gradbenemu nadzoru pri gradnji 80 m fekalne in meteorne kanalizacije v Predstrugah. 

 0415036 - Subvencije občanom (kanalizacija) 
Vrednost: 37.006 € 

Postavka je bila realizirana v višini 37,4%, deloma so bile poravnane  zapadle obveznosti iz preteklega leta in 
obveznosti iz prve polovice letošnjega leta. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Na področju prostorskega načrtovanja se izvajajo aktivnosti na področju priprave občinskega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju OPN) s potrebnimi strokovnimi podlagami, 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. 

 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev 
sistema gospodarjenja s prostorom. 

 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

                                                                                                                                                                                 Vrednost: 636 € 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za vodenje in vzdrževanje evidence, prenos podatkov ter 
vzpostavitev baze podatkov za nove zavezance za plačilo NUSZ. 

0416070 - Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ 
Vrednost: 636 € 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena vzdrževanju evidenc za odmero NUSZ za leto 2017.  Realizacija je bil 
49%. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 20.431 € 

Znotraj podprograma se vzpostavljajo osnove prostorskega načrtovanja  oziroma izhodišča za izvajanje predvidenih 
posegov v prostor z ozirom na omejitve v prostoru. Zagotavljajo se pogoji za kontinuiran proces prilagajanja 
prostorskih planskih in izvedbenih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih 
strokovnih študij in projektov. Zagotavljajo se posodobitve prostorskega informacijskega sistema 

0416002 - Planska in urbanistična dokumentacija 
Vrednost: 20.123 € 

Sredstva proračunske postavke 0416002 so se realizirala za potrebe vzpostavitve sistema PISO za potrebe izdelave 
LI, PNRZ, vzdrževanje EN, tekočih stroškov prostorsko informacijskega sistema ter plačilu storitev izdelave 
strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Dobrepolje.    

0416068 - Protipoplavni ukrepi 
Vrednost: 309 € 

Sredstva proračunske postavke 0416068 predstavljajo plačilo geodetskih storitev.     

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Glavni program obsega ukrepe na področju okolja - doseganje dobrega stanja v okolju in naravi, s tem 
zagotavljanje čiste pitne vode, z obnovo vodovodnih omrežij in naprav pa zmanjšanje vodnih izgub. Program 
vključuje tudi druge gospodarske javne službe kot urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost in dr. dejavnosti. 
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 16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 409.263 € 

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. 

0416004 - Rekonstrukcije vodovoda 
Vrednost: 17.786 € 

Postavka je bila realizirana v višini 19,8%, sredstva so bila namenjena sanaciji vodohrana Rob in interventni obnovi 
vodovodnega odseka v Ponikvah, ki se je obnovil pred preplastitvijo državne ceste. 

0416039 - Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine 
Vrednost: 391.477 € 

Postavka je bila realzirana v višini 35,4%, sredstva so bila namenjena nadaljevanju gradje vodovoda v okviru 
operacije »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. V prvem polletju leta se je obnovil vodovod na odseku od križišča 
cest pri cerkvi v naselju Pri cerkvi  po regionalni cesti do priključka za naselje Potiskavec in od regionalne ceste do 
vodohrana Lipa. 

Občina je od 1.1. do  30.6. 2017 prejela sredstva za sofinanciranje operacije iz EU in državnega proračuna v višini 
798.816 €. Večji del prejetih sredstev se nanaša na dela, ki so bila izvedena v letu 2016. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 11.645 € 

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. 

 0416008 - Stroški pokopališča Videm 
Vrednost: 3.780 € 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja pokopališča. Trenutna realizacija je 32,3%, 
oz. 3.780 EUR. 

0416009 - Stroški mrliške vežice Videm 
Vrednost: 2.493 € 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja pokopališča. Trenutna realizacija je 38,4%, 
oz. 2.493 EUR. 

0416010 - Stroški pokopališča Struge 
Vrednost: 3.789 € 

Sredstva so bila namenjena za tekoče pokrivanje stroškov v prvem polletju. 

 0416011 - Stroški mrliške vežice Struge 
Vrednost: 1.008 € 

Sredstva so namenjena plačilu tekočih stroškov in stroškov vzdrževanja pokopališča. Trenutna realizacija je 36,9%, 
oz. 1.008 EUR. 

0416071 - Pogrebna dejavnost - 24 urno dežurstvo 
Vrednost: 574 € 

24 urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske javne službe in jo morajo zagotavljati občine.  
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Trenutna realizacija je 17,4%, oz. 5 EUR. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 3.267 € 

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za ureditve središč vasi in urejanje javnih površin. 

 0416058 - Božično novoletna okrasitev 
Vrednost: 3.267 € 

Sredstva so bila namenjena božično-novoletni krasitvi na Vidmu, Strugah in Predstrugah. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 667 € 

Podprogram na tem področju opredeljuje redno vzdrževanje in nujne ukrepe obnove v stanovanjih v lasti občine. 

 0416017 - Energija, voda, komunalne storitve- stanovanja 
Vrednost: 129 € 

Sredstva proračunske postavke 0416017 predstavljajo stroške komunalnih storitev nepremičnin Občine 
Dobrepolje.     

0416018 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 538 € 

Sredstva proračunske postavke  predstavljajo stroške upravljalca nepremičnin Občine Dobrepolje za stanovanja na 
naslovu Videm in Ponikve.    

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 16.035 € 

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. 

 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 11.945 € 

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 dobrem, pač pa po zemljiščih v lasti fizičnih oseb. Zaradi 
določila 3. člena zakona o 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. 
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0416020 - Drugi stroški (soglasja, cenitve, geod.stor., proj. Dok. Idr.)-LC, JP, 
urejanje naselij 

Vrednost: 11.396 € 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo geodetskih storitev (parcelacija, geodetski načrt, prikaz uradnih mej). 

 0416035 - Drugi stroški (soglasje, cenitve, geod. stor., proj.dok., odškod. in dru.) 
- ZN Predstruge 

Vrednost: 549 € 

Sredstva so bila porabljena za ocenitev vrednosti zemljišč, ki jih je Občina odkupila v stečajnem postopku. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 4.090 € 

Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in predvsem nakupe zemljišč. Podprogrami in proračunski 
uporabniki znotraj glavnega programa. 

0416033 - Nakup zemljišča 
Vrednost: 4.033 € 

Sredstva so bila namenjena nakupu dveh parcel v Ponikvah (652/2, k.o.  Cesta) in na Vodicah. 

 0416053 - Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v občini Dobrepolje 
Vrednost: 57 € 

Plačilo stroškov upravnih taks in stroški notarskih storitev za vpise pogodb v ZK.  

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

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. 

 1702 - Primarno zdravstvo 

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni. 

 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 5.354 € 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Sredstva so namenjena za predvsem za vzdrževanje ZP na 
Vidmu in v Strugah. 

0417001 - Vzdrževanje ZP Videm in ZP Struge 
Vrednost: 5.354 € 

V prostor za patronažno dejavnost je bila napeljana elektrika in v lekarno je bila izvedena sanacija  centralnega 
ogrevanja. 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva. Povečati skrb občanov za lastno zdravje in 
s preventivo zmanjšati število obolenj (gibanje, nezdrave življenjske navade s tobakom in alkoholom in s tem 
povezane bolezni raka, pritisk, srčno- žilne bolezni, možganska kap in holesterol). 

 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 500 € 

Zagotavljanje sredstev za izobraževanje občanov na področju zdravstva. 

 0417006 - Merjenje gostote krvi 
Vrednost: 500 € 

Za merjenje gostote krvi so se zagotovila sredstva od 01.03.2017 dalje. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške 
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 40.923 € 

Zagotoviti je potrebno sredstva za zavarovanje iz 21. t. 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso 
zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: pravica do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). 

0417002 - Prisp. za zdr.stor. za zavar.iz 21.t.15. člena Zakona o zdr.var. 
Vrednost: 40.923 € 

Sredstva so se porabila za prispevke za obvezno zdr. zavar. iz 21. t. 15. člena Zakona o zdr. var. za l. 2015 za 2016 
od oktobra do decembra in za tekoče mesece za l. 2017. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 4.292 € 

Zagotavljajo se sredstva za opravljanje mrliško ogledne službe. Zagotavljajo se sredstva za opravljanje mrliško 
ogledne službe. 

0417003 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 4.292 € 

 Sredstva so se porabila za stroške mrliških ogledov in stroškov obdukcij 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

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

 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Program opredeljuje skrb za premično in nepremično kulturno dediščino na prostoru občine Dobrepolje ter skrb za 
vzdrževanje in obnavljanje le-te. 
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 18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 5.000 € 

Predvideno je so-financiranje vzdrževanja in ohranjanja pomembnejše nepremične kulturne dediščine. 

0418002 - Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov 
Vrednost: 5.000 € 

Porabljena sredstva te PP predstavljajo stroške prenos fotodokumentacije Občine Dobrepolje v sistem Gallis in 
predstavitev zbirk na spletni strani Občine Dobrepolje.     

 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 72.174 € 

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

 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 30.099 € 

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. 

 0418005 - Plače - knjižnica 
Vrednost: 17.277 € 

Izvajanje knjižnične dejavnosti je v prvem  polletju je potekalo v skladu s sklepom o financiranju in na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Dobrepolje. 

0418007 - Prispevki - knjižnica 
Vrednost: 2.666 € 

Realizacija je na podlagi zahtevkov knjižnice. 

0418008 - Materialni stroški - knjižnica 
Vrednost: 3.132 € 

Realizacija je na podlagi zahtevkov knjižnice 

 0418009 - Nabava knjig - knjižnica 
Vrednost: 6.500 € 

Realizacija je na podlagi zahtevkov knjižnice 

 0418065 - Financiranje zbornika treh občin in domoznanske zbirke 
Vrednost: 524 € 

Realizacija je na podlagi zahtevkov knjižnice 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 1.000 € 

Zagotavljanje pogojev za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
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0418010 - JSKD - stroški dela 
Vrednost: 1.000 € 

Polletna realizacija je v skladu z letno pogodbo o financiranju. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 13.567 € 

Zagotavljanje sredstev za financiranje izdaje občinskega glasila, spletne strani občin in lokalnih radijev. 

0418015 - Stroški izdaje občinskega glasila 
Vrednost: 9.456 € 

Iz te postavke se krijejo stroški v zvezi z izdajanjem občinskega glasila "Naš kraj"(tisk, lektoriranje, ipd).Glasilo je 
namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Dobrepolje ter interesih občanov. Namen glasila je objavljanje 
informacij o delovanju občinske uprave, občinskih organov in pomembnejših dogodkih iz področja življenja ter dela 
v občini.  Glasilo izhaja enkrat mesečno in ga na podlagi določi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila  
(Ur. l. RS št. 103/02), brezplačno prejmemo vsa gospodinjstva v občini. S spremembo urednika časopisa, se je 
povečal tudi obseg posamezne številke (izvoda), posledično pa se povečajo tudi stroški v zvezi z izdajanjem tega 
glasila. V postavki so prikazani stroški, ki so nastali v zvezi z izidom časopisa v obdobju pol leta (6. številk časopisa). 

 

0418016 - Avtorski honorar za "Naš kraj" 
Vrednost: 1.960 € 

Polletna realizacija je v skladu s pogodbo o avtorskem honorarju. 

 0418018 - Vzdrževanje spletne strani Občine Dobrepolje 
Vrednost: 651 € 

Porabljena sredstva te PP predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja spletne strani.     

 0418056 - Sofinanciranje radijskih oddaj 
Vrednost: 1.500 € 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje radia Zeleni val v skladu z letno pogodbo. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 27.509 € 

Zagotavljanje sredstev za financiranje oz. sofinanciranje investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja 
kulturnega doma. 

0418019 - Amortizacija opreme - knjižnica 
Vrednost: 145 € 

Realizacija je na podlagi zahtevkov knjižnice. 

0418020 - Komunalni stroški Jakličevega doma 
Vrednost: 20.017 € 

Strošek predstavljajo vsi tekoči in vzdrževalni ter nujni stroški obratovanja in hišniška dela ter opravila. Trenutna 
realizacija je 74,1%, oz. 20.017 EUR. 
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0418021 - Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma 
Vrednost: 7.347 € 

Te predstavljajo le tekoči stroški vode, elektrike, požarne razsvetljave, dvigala in podobno. Trenutna realizacija je 
56,1%, oz. 7.347 EUR. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Uresničevanje javnega interesa na področju športa. 

 18059001 - Programi športa 

Vrednost: 15.137 € 

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. 

0418027 - Drugi-80 urni programi osnovnošolske mladine 
Vrednost: 3.715 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

0418028 - Program tekmovanj OŠ na nivoju občine 
Vrednost: 410 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

0418029 - Program tekmovanj OŠ nad nivojem občine 
Vrednost: 250 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

0418031 - Športna rekreacija 
Vrednost: 313 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418032 - Šport invalidov 
                                                                                                                                                                                 Vrednost: 292 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418033 - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
Vrednost: 333 € 
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Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418036 - Delovanje ZŠO Dobrepolje - organi ZŠO 
Vrednost: 625 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418037 - Delovanje društev 
Vrednost: 3.083 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418038 - Promocijske športne prireditve 
Vrednost: 208 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 0418040 - Vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 1.951 € 

Realizacija sredstev je v višini 19,5 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

0418046 - Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Vrednost: 2.412 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

0418047 - Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Vrednost: 1.545 € 

Realizacija sredstev je v višini 41,7 % na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Dobrepolje za leto 2017 ter na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju, nadzoru in izvajanju letnih programov 
športa za leto 2017. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Zagotavljanje izobraževalnih in materialnih pogojev za delovanje javne službe na področju varstva in vzgoje 
predšolskih otrok, osnovne in glasbene šole ter nekaterih nadstandardnih programov. 

 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok. 

 19029001 - Vrtci 

Vrednost: 257.087 € 
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Sofinanciranje dela cen programov (vzgoja, varstvo in prehrana otrok).  

0419002 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 
Vrednost: 256.056 € 

Stroški so nastali v višini polletnega plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. 

0419003 - Financiranje drugih programov v vrtcih-Plače 
Vrednost: 980 € 

Realizacija je v višini polletnega financiranja specialnega pedagoga se pomoč otrokom na podlagi odločb 

 0419005 - Financiranje drugih programov v vrtcih-Prispevki 
Vrednost: 51 € 

Realizacija je v višini polletnega financiranja specialnega pedagoga se pomoč otrokom na podlagi odločb. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 94.719 € 

Zagotavljanje pogojev za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora. 

 19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 87.060 € 

Zagotavljanje splošne izobrazbe in materialnih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje. Materialni stroški v 
osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti 
v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih 
šol, 

0419008 - Nagrade učencem 
Učenci devetega razreda so dobili nagrado za raznašanje občinskega glasila in nagrado za odlični uspeh. 

0419009 - Varstvo vozačev - plače 
Vrednost: 4.268 € 

Polletna je realizacija za varstvo vozačev. 

0419011 - Varstvo vozačev - prispevki delodajalca 
Vrednost: 628 € 

Polletna je realizacija za varstvo vozačev. 

0419012 - Sredstva za stroške prostora - računi občina 
Vrednost: 33.512 € 

Polletni so stroški prostora (elektro, komunalni, tehn. varovanja, dimnikarskih storitev, čiščenja greznic in nafta). 

0419013 - Sredstva za knjige in revije v JVIZ 
Vrednost: 833 € 

Polletna je  realizacija za knjige in revije. 

0419014 - Dodatne dejavnosti – JVIZ 
Vrednost: 3.455 € 

Polletna je realizacija plačila samostojnih ur v PŠ Struge. 
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0419015 - Tekoče vzdrževanje šol - JVIZ 
Vrednost: 5.417 € 

Polletna realizacija je za tekoče vzdrževanje  računal. programov  JVIZ. 

0419017 - Investicijsko vzdrževanje šol - JVIZ 
Vrednost: 11.487 € 

Poletna realizacija je za zapadlo obveznost popravila strehe na OŠ Videm v decembru lani, za zamenjavo svetilk za 
varčnejše na predmetni stopnji in za peč za glino. 

0419027 - Ureditev območja JVIZ OŠ Dobrepolje 
Vrednost: 24.997 € 

Občina Dobrepolje je v letu 2017 začela z gradnjo osem oddelčnega vrtca. Pridobljen je bil kredit v višini 1.900.000 
EUR. Trenutna realizacija, ki zajema tako urejanje potrebnih dokumentov, sredstev, nadzora in gradnje je 1,3%, oz. 
24.997,70 €. 

0419034 - Kotlovnica-JVIZ 
Vrednost: 70 € 

Občina Dobrepolje je v letu 2017 začela z gradnjo nove kotlovnice po sistemu JZP. Trenutna realizacija je 0,3%, oz 
70 €, sredstva pa so bila porabljena za ureditev zemljiškoknjižnih postopkov. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 7.658 € 

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), 
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja 
in vzdrževanje glasbenih šol, 

0419018 - Stroški materiala, blaga in storitev-glasbena šola 
Vrednost: 7.658 € 

Realizacija je v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Dobrepolje in letno pogodbo. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Zagotavljanje brezplačnega prevoza učencem osnovnih šol. 

 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 62.591 € 

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. Navedene so v 
dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

0419020 - Šolski prevoz 
Vrednost: 50.589 € 

Polletna realizacija za šolske prevoze v skladu s pogodbo z izvajalcem. 

0419021 - Šolski prevozi - prevoz otrok s posebnimi potrebami 
Vrednost: 6.897 € 

Polletna realizacija za šolske prevoze otrok s posebnimi potrebami. 
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0419033 - Dodatne dejavnosti-učenci (šola v naravi, ostalo,..) 
Vrednost: 5.105 € 

Polletna realizacija za zimsko šolo v naravi, prevozi na tekmovanja, zdrav. preglede. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

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. 

 2002 - Varstvo otrok in družine 

Pomoč staršem ob rojstvu otroka. 

 20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 4.500 € 

Zagotavljanje pomoči staršem ob rojstvu otroka. 

0420001 - Enkratna pomoč ob rojstvu otroka 
Vrednost: 4.500 € 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči 
za novorojence.  

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 89.039 € 

Zagotavljanje socialno-varstvene pomoči posameznikom in družinam. 

 20049001 - Centri za socialno delo 

Vrednost: 140 € 

Zagotavljajo se sredstva za delovanje Centra za socialno delo za dogovorjene naloge. Navedene so v dokumentih 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

0420002 - Sofinanciranje dejavnosti CSD Grosuplje 
Vrednost: 140 € 

Realizacija je v skladu z izdanimi odločbami o enkratni denarni pomoči, glede število prosilcev 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 45.506 € 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje oskrbnin občanov. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja pri opisu tega področja proračunske porabe. 

0420005 - Posebni socialni zavodi 
Vrednost: 30.214 € 

Realizacija je polletna za posebne socialne zavode 

 0420006 - Izplačila družinskemu pomočniku 
Vrednost: 15.292 € 
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Sredstva so bila porabljena za delno plačilo izgubljenega dohodka in prispevka k plačilu trem družinskim 
pomočnikom. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 34.709 € 

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. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri 
opisu tega področja proračunske porabe. 

0420007 - Splošni socialni zavodi 
Vrednost: 18.703 € 

Realizacija je polletna za splošne socialne zavode. 

0420008 - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 16.006 € 

Realizacija je za povprečno 22 uporabnikov pomoči družini na domu. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 6.717 € 

Občina zagotavlja sredstva socialno ogroženim družinam na podlagi odloka o denarnih pomočeh in sredstva za 
pogrebne stroške. Navedene so v dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja pri opisu tega področja 
proračunske porabe. 

 0420010 - Denarne pomoči socialno ogroženim družinam 
Vrednost: 2.400 € 

Realizacija je v višini trinajst denarnih pomoči. 

0420012 - Subvencioniranje najemnine stanovanj 
Vrednost: 4.317 € 

Realizacija je v višini štirih, nato treh subvencij najemnin. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 1.967 € 

Sofinanciramo zdravstvenega letovanja šolskih otrok in dobrodelne in invalidske organizacije. 

 0420014 - Sofinanciranje dobrodelnih in invalidskih društev in organizacij 
Vrednost: 300 € 

Realizacija je v višini sofinanciranja delovanja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. 

0420018 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Vrednost: 1.667 € 

Realizacija je v skladu s pogodbo o letnem sofinanciranju RK Območne enote Grosuplje. 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

 2201 - Servisiranje javnega dolga 

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

 

 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 2.375 € 

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –domače zadolževanje: glavnica za odplačilo 
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
 

0422000 - Odplačilo obresti in drugih stroškov kredita 
Vrednost: 2.375 € 

Sredstva so bila porabljena za vodenje in obdelavo kredita na podlagi kreditne pogodbe št. 07-04371/17. Kredit se 
nanaša na investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0419027. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

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. 

 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski ali snežni plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve ki 
so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. PO ZJF-1 se sredstva proračunske rezerve lahko izločijo do 1,5% prejemkov 
proračuna. 

 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 2.000 € 

Podprogram je namenjen zmanjšanju posledic in tveganj, ki jih naredijo naravne nesreče, kot so spomladanska 
pozeba, žled, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali. 

0423003 - Enkratna pomoč - v primeru nesreč in podobno 
Vrednost: 2.000 € 

Sredstva so bila porabljena na podlagi Sklepa občinskega sveta, občanu za odpravo posledic požara. 
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Prerazporejanje proračunskih sredstev 

 

Na podlagi 38. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Dobrepolje za leto 2017 (Ur.l. RS, št. 31/17) ter 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ur. l. RS, št. 14/17) je 
župan prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami in znotraj proračunskih postavk med podkonti.   

 

Povečanje sredstev na proračunski postavki Prerazporeditev sredstev iz proračunske 
postavke 

0301001 Plače in dodatki-funkcionarji 

4001 Regres za letni dopust                                   + 150 € 

0301001 Plače in dodatki-funkcionarji 

4000 Plače in dodatki                                               - 150 € 

0406008 Delovanje MIR (medobčinski inšpekcije in 
redarstvo) 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                  +200 € 

0406008 Delovanje MIR (medobčinski inšpekcije in 
redarstvo) 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve      -200 € 

0415031 Kanalizacija –ZN Predstruge 

4204 Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije +300 € 

0423004 Tekoča proračunska rezerva 

4090 Splošna proračunska rezerva                       -300 € 

 

0416009 Stroški mrliške vežice Videm 

4025 Tekoče vzdrževanje                                         +300 € 

0416009 Stroški mrliške vežice Videm 

4205 Investicijsko vzdrževanje                                -300 € 

0416010 Stroški pokopališča Struge 

4022 Komunalne storitve                                        +650 € 

0416010 Stroški pokopališča Struge 

4205 Investicijsko vzdrževanje                                -650 € 

0419008 Nagrade učencem 

4119 Drugi transferi                                                  +410 € 

0423004 Tekoča proračunska rezerva 

4090 Splošna proračunska rezerva                        -410 € 

 

 

Gradivo so pripravili: Janez Pavlin, Ivan Kenda, Tatjana Dečman Žagar, Nevenka Grm Gregorič, Andreja Babič, Jana 
Zajec in Klara Škrlj Debeljak. 

 

                                                                                                                                                                     ŽUPAN Občine Dobrepolje                                                                                                                                                                                
Janez Pavlin 

 

 

 


