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I ZH O DI Š ČA ZA P RI P RA VO P RO R A ČU N A 2 0 2 1
UVOD
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom
se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno
upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na
podlagi prioritet se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje opredeli v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica
neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu - podkontu).
V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 10/11ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v
sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov (NRP).
Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati
prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
• institucionalna klasifikacija, ki daje odgovor, kdo izmed neposrednih proračunskih uporabnikov porablja proračunska sredstva,
ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Predlagatelji finančnih načrtov so občinski svet, župan, nadzorni odbor ter občinska
uprava, ki predlagajo podatke po posameznih področjih (splošne zadeve, gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti, javne
finance, proračun in gospodarske dejavnosti).
• ekonomska klasifikacija, ki daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Ekonomsko klasifikacijo določa pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
• programska klasifikacija, ki daje odgovor, za kaj se porabljajo javna sredstva. V programski klasifikaciji so določena področja
proračunske porabe, glavni programi ter podprogrami; programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za
občinske proračune, in sicer za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.
• funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.
Aplikacija APPrA-O
Za finance pristojen organ občinske uprave uporablja za pripravo proračuna računalniško aplikacijo Ministrstva za finance, to je APPrAO, ki omogoča pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna ter odhodke in druge izdatke proračuna,
na pripravo načrta razvojnih programov ter obrazložitev občinskega proračuna.
Načrtovanje prihodkov in drugih prejemkov proračuna
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17), ločimo naslednje skupine prihodkov in drugih prejemkov
proračuna:
• konti skupine 70 – davčni prihodki - na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke
občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček - dohodnina, davki na premoženje,
domači davki na blago in storitve. Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna in proračuna občine
se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša,
• konti skupine 71 – nedavčni prihodki - na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih
prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in
druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki,
• konti skupine 72 – kapitalski prihodki - na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje občinskega
stvarnega premoženja, to je od osnovnih sredstev, zemljišč in neopredmetenih sredstev,
• konti skupine 73 – prejete donacije - na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih
virov - od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb. Prejete donacije so namenska sredstva,
prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu 11 koriščenja teh sredstev za posamezne namene,
za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo,
• konti skupine 74 – transferni prihodki - na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij,
to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in iz proračuna Evropske unije; tovrstni
prihodki predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja; pri
konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni prihodki pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in investicijski transferi),
to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta,
• konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev - na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva,
pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam,
posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam. Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje
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kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila unovčenih poroštev. V to skupino so
zajeta tudi sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin. V tej skupini se
izkazujejo tudi sredstva pridobljena na osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih predpisov, ki urejajo področje privatizacije in
lastninjenja družbene lastnine,
• konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije; tovrstni konti se uporabljajo v primeru, da je transfer nakazan direktno iz
proračuna Evropske unije.
Ocena bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja
A) bilanca prihodkov in odhodkov
Pri oceni prihodkov za leto 2021 smo med drugim izhajali iz ocene realizacije prihodkov do konca leta 2020. Iz predhodnih podatkov
Ministrstva za finance smo upoštevali podatke oziroma izračune dohodnine in finančne izravnave za leto 2021.
V skladu z načelom proračunskega ravnovesja morejo biti prejemki in izdatki proračuna med seboj uravnoteženi.
B) račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2021 se ne načrtuje prihodek od prodaje kapitalskih deležev.
C) račun financiranja
V računu financiranja za leto 2021 načrtujemo novo zadolžitev občine v primeru koriščenja brezobrestnega kredite MF (ZFO).
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.
Pred vami je torej proračun za leto 2021, akt, na podlagi katerega župan in občinska uprava izvršujeta svoje naloge. Potrebno je poudariti,
da je sprejem proračuna potrebna zaradi pravočasnega (čimprejšnjega) začetka in nadaljevanja izvajanja investicij ter izvrševanja
proračuna za leto 2021. Pravočasni sprejem proračuna je bistvenega pomena tudi zaradi črpanja nepovratnih sredstev državnega in
evropskega proračuna.
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne
predpise s področja javnih financ (kdo porablja proračunska sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za
kaj se porabljajo javna sredstva). V predlaganem proračunu želimo zagotoviti:
• tekoče izvajanje občinskega proračuna,
• financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,
• dinamično investicijsko dejavnost (nadaljevanje že začetih investicij, izvajanje novih investicij, v skladu s pripravljenimi projekti),
• pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,
• finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.
V obdobju začasnega financiranja ima namreč občina na razpolago samo toliko sredstev, kolikor jih je porabila v enakem obdobju
lanskega leta, prav tako ne sme pričeti izvajati nove investicije.
Pravne podlage za sestavo proračuna
Proračun občine Škocjan za leto 2021 je pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 –popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 80/16-ZIPRS1718, 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06, 57/08, 36/11, 14/15– ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Odredbe o funkcionalni klasifikaciji
javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list
RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in podzakonskega predpisa Zakona o računovodstvu, t.j. Pravilnika o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,
104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2021
Pri pripravi gradiva smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2021 in 2022, ter Globalni
makroekonomski okvir razvoja Slovenije - Jesenska napoved za leta 2020-2025 (september 2020), ki ga je Ministrstvo za finance
posredovalo občinam z dopisom št. 4101-19/2020/1, z dne 2. 10. 2020. Ministrstvo za finance je dne 7. 10. 2020 občinam posredovalo
tudi predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022.
V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe) primerna poraba predstavlja primeren
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. V 54. členu ZIPRS2122 je povprečnina za obe leti 2021 in 2022 predlagana
v višini 628,20 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022 temeljita na razpoložljivih
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Razpoložljiva dohodnin, ki pripada občinam, na podlagi tretjega odstavka 6. člena
ZFO-1 za leto 2021 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2022 pa je predvidena finančna izravnava.
Priprava proračuna za leto 2021 temelji na lastni oceni javnofinančnih tokov, ki so bila posredovana v obliki Navodil neposrednim,
posrednim in ostalim uporabnikom proračuna za pripravo proračuna Občine Škocjan za leti 2021 in 2022. Navodila poleg uvoda
vsebujejo še naslednje točke: finančni načrti posrednih proračunskih uporabnikov, finančni načrti neposrednih proračunskih
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uporabnikov, temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2021 in 2022 ter
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opis načrtovanih politik občine, načrt razvojnih programov od leta 2021 do 2024, obvezne
priloge proračuna, ocena bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja
občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih, investicije, predvideni terminski načrt, ostali uporabniki proračunskih sredstev Občine
Škocjan in zaključek.
Na podlagi izdanih navodil smo prejeli 50 predlogov, katere je nato v skladu s Pravilnikom o postopkih uvrščanja programov in
projektov v Načrt razvojnih programov obravnavala Komisija za vrednotenje novih programov in projektov za NRP. O vrednotenju in
razvrščanju podanih predlogov je komisija obvestila župana. Seznam podanih predlogov ter vrednotenje bomo objavili na občinski
spletni strani pod rubriko proračun.
Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost in davek na plače v letu 2019 in letu 2020 (podskupina kontov 400, 401)
Pri pripravi ocene odhodkov za leti 2021 in 2022 se upoštevajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakona za
uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS), Zakona o ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, določbe Zakona o javnih uslužbencih in drugi ukrepi, ter vse morebitne spremembe in
dopolnitve obstoječe zakonodaje, vezne na področje plač v javnem sektorju.
Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)
Pri pripravi ocene za leti 2021 in 2022 se upoštevajo določbe področne zakonodajeza vse proračunske uporabnike ter morebitne
spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. Pri materialnih stroških naj se ne upoštevajo indeksi rasti življenjskih potrebščin,
temveč dejanske potrebe.
Subvencije (podskupina kontov 410)
Pri pripravi ocene za leti 2020 in 2021 se upoštevajo določbe področne zakonodaje za vse proračunske uporabnike ter morebitne
spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. Upošteva se raven iz leta 2020, načrtovanje tovrstnih odhodkov pa je povezano tudi s
planom gospodarskih javnih služb za leti 2021 in 2022.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
(podskupina kontov 412)
Pri pripravi ocene za leti 2020 in 2021 se upoštevajo določbe področne zakonodaje. Upoštevati je potrebno predvideno gibanje števila
prejemnikov (dom starejših občanov, pomoč na domu, varstveno delovni center, družinski pomočnik, subvencioniranje stanarin, drugi
transferi posameznikom), transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani na ravni leta 2020.
Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)
Sem spadajo izdatki proračuna, ki jih ni možno opredeliti v nobeno od prej navedenih vrst odhodkov. Pri pripravi ocene za leti 2020 in
2021 se upoštevajo določbe področne zakonodaje, za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe
zakonodaje.
Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43)
Pri načrtovanju sredstev namenjenih za investicije je potrebno planirati izdatke v okviru realnih možnosti. Upoštevati pa je potrebno
naslednje prioritete:
1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta,
2. sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev,
3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in
4. vključevanje novih programov.
V načrt razvojnih programov naj bodo vključeni le tisti projekti, ki imajo možnost izvedbe v letu 2021 ali 2022. Za obdobje 2021 - 2024
pa so v načrt razvojnih programov lahko vključeni tudi projekti, ki imajo v tem obdobju možnost sofinanciranja iz državnega proračuna
oziroma iz evropskih skladov, v primeru prijave oziroma kandidature na javni razpis (DIIP, IP).
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OPIS NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
Uvod
Politiko občine Škocjan gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati. Pri njenem oblikovanju sledimo
uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za njeno oblikovanje so strateški dokumenti Evropske unije, Slovenije in Regije JV Slovenije.
Na njihovi podlagi so oblikovane samostojne politike, ki dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru zastavljenih
strategij posameznega področja. V preteklem letu so bile razvojne usmeritve v zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju
komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja. Spodbujali smo gospodarski razvoj z zagotovitvijo ustreznega prostora
za gospodarske subjekte, z izobraževanjem človeških virov po meri gospodarstva ter z ustrezno prostorsko politiko.
Občina Škocjan bo gradila svojo prihodnost na kakovostnih tradicijah, načelih uravnoteženega razvoja, partnerskih povezovanjih
javnega, zasebnega in civilno družbenega sektorja, v smeri razvoja gospodarstva, turizma in kulture ter kakovostnega prostora za
življenje in delo vseh generacij.

Razlogi za sprejem proračuna
Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene
razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2021 bo zagotovljeno
normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih
dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju kakor tudi,
kar je predvsem pomembno, začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev
občanov občine Škocjan. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno
izvajanje dejavnosti v letu 2021. Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom.

Ocena stanja
Državni zbor je sprejel dva temeljna zakona, ki urejata sistem javnih financ, in sicer Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu,
ter celo vrsto izvedbenih predpisov. Predlog proračunaupošteva ekonomsko klasifikacijo, smiselno aplikacijo strukture proračuna po
funkcionalnih namenih, programsko klasifikacijo in načrt razvojnih programov, kot osnovo za večletni načrt. Proračun ureja področje
javne porabe v občini Škocjan. Posamezne dejavnosti znotraj področja javne porabe so v obdobju, ko še ni sprejet proračun, omejene
pri izvajanju, in sicer v okviru zakonskih omejitev, ki jih predvsem opredeljujeta 32. in 33. člen Zakona o javnih financah. Financiranje
dejavnosti oziroma poraba proračunskih sredstev v občini Škocjan se trenutno izvaja v skladu z veljavnim proračunom za leto 2020.

Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge
Občina Škocjan ima naslednje cilje in prednostne naloge:
• povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih, naravnih in človeških virov,
• ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo ter odpraviti strukturna neskladja med
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela,
• ustvariti povezano regijo, privlačno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih življenjskih pogojev in prehranskih navad,
• zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, namakanje, komunalne vode, ravnanje z odpadki, sanacija degradiranih
območij, preventiva pred naravnimi nesrečami),
• krepitev prepoznavnosti prostora, policentričnega razvoja poselitve ter celovite prenove in revitalizacija središč v navezavi z
bogatenjem dejavnosti in programa,
• povečanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije,
• ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje.
Po vsebini so cilji, ki jih zakonodaja na področju javnih financ želi doseči, povezani z vprašanji:
- kdo naj porablja proračunska sredstva (katere institucije),
- kako naj porablja proračunska sredstva (ekonomska klasifikacija – kaj se plača iz javnih sredstev) in
- zakaj naj porablja proračunska sredstva (funkcionalna klasifikacija in programsko načrtovanje).
V procesu obvladovanja javnih financ gre za to, da se namenjajo izdatki proračuna predvsem za funkcije lokalne skupnosti.
Pri tem je izredno pomembno povezovanje določitve vsebine proračuna (določiti cilje) in izbora med različnimi prednostnimi nalogami,
programi in aktivnostmi (opredeliti rezultate). Kot smo že omenili, cilji javnih financ zasledujejo gospodarnejše in učinkovitejše
upravljanje z javnofinančnimi sredstvi, tako na strani prejemkov kot izdatkov. Z drugimi besedami, gre za načela učinkovitosti in
gospodarnosti ter varčnosti, ki pa so sodobna načela in so z Zakonom o javnih financah predpisana kot maksima za razpolaganje s
proračunskimi prihodki in odhodki pri uporabnikih proračuna in za upravljanje proračuna kot celote ter dopolnjujejo temeljna, to je
klasična, proračunska načela.
Pravica porabe je pravica porabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki kot osnovi,
s katero je določena struktura proračuna. To načelo prav tako zahteva, da uporabniki praviloma sklepajo pogodbe za eno leto, kar
omogoča izvršitev sprejetega proračuna. Večletne pogodbe pa so mogoče, če odlok o proračunu to omogoča, hkrati pa si morajo
uporabniki za neporavnane obveznosti iz preteklega leta, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, zagotoviti pravico porabe, oziroma v
finančnem načrtu predvideti sredstva za plačilo že prevzetih obveznosti (46. člen ZJF). Takšne obveznosti pomenijo predobremenitev
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proračuna prihodnjih let, zato je treba v odloku o proračunu določiti največji obseg obveznosti za posamezne namene, ki lahko zapadejo
v plačilo v prihodnjih letih in jih uporabnik prevzame v tekočem letu (50. in 51. člen ZJF). Prevelik obseg predobremenitev proračuna
onemogoča prilagajanje obsega in strukture izdatkov novim razmeram, situacijam, programom. Zato je v odloku proračuna določeno,
da je mogoče sklepati pogodbe za investicijske odhodke in investicijske transferje prihodnjih let le pod pogojem, da so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu, in da je prevzeta obveznost, ki zahteva plačilo v prihodnjih letih, usklajena s skupnim obsegom prevzetih
obveznosti neposrednega uporabnika (v prihodnjih letih) v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Srednjeročne cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami regije Dolenjske in Bele krajine v
Regionalnem razvojnem programu JV Slovenije, ki so:
- gospodarstvo,
- človeški viri in blaginja,
- infrastruktura, okolje in prosto,
- kmetijstvo in podeželje,
- turizem in dediščina.
Ključne prioritete delovanja občine za doseganje zastavljenih ciljev so:
- gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov ter javnih vlaganj v občinski prostor,
- ustvarjanje institucij znanja in njihova povezava z gospodarstvom,
- učinkovita družbena infrastruktura,
- večja zaposlenost na osnovi enakih možnosti,
- križno povezovanje za dosego trajnostnega razvoja,
- pridobivanja sredstev iz centralnih skladov EU.
V letih 2021 in 2022 bo občina sodelovala pri črpanju EU sredstev v finančnem okviru 2021-2027.

Prednostne naloge
Občina Škocjan želi s sprejetjem proračuna zagotoviti enakomernejši razvoj občine s tesnejšim sodelovanjem s krajevnimi in vaškimi
skupnostmi, zagotoviti kakovostnejše javne storitve s pomočjo sodelovanja vseh subjektov v občini, kar bo omogočalo kakovostnejše
življenje ljudi. Vzpostaviti želi pogoje za kakovostno delo občinske uprave, povečati informiranost občank in občanov, nadgrajevati
osveščenost in odgovornost občanov na področju varovanja okolja, prometa, racionalne rabe naravnih virov, itd..
Gospodarski razvoj
Nekateri inštrumenti pospeševanja razvoja gospodarstva tako državni kot evropski so omogočili izvajanje prijaznega okolja za razvoj
podjetništva. Zemljišča v Poslovni coni v Dobruški vasi so prodana. Tekoča naloga občine iz tega področja jepriprava prostorskih
izvedbenih aktov ter razvijanje podpornega modela za razvoj gospodarstva in za privabljanje različnih investitorjev.
Na področju turizma je potrebno delati na prepoznavnosti ter razvijati začete projekte.
Družbene dejavnosti
Na področju družbenih dejavnostih bomo nadaljevali z aktivnostim za izboljšanje pogojev osnovnega šolstva, z obnovo objektov, v
skladu s sprejetim načrtom investicij tega področja. Pri obnovah bomo zasledovali cilj energetske sanacije in si prizadevali pridobiti
tudi druge vire financiranja.
Pričeli bomo z izgradnjo večnamenskega doma v Škocjanu.
Gospodarska infrastruktura
Ključne naloge na tem področju so se začele že v preteklih letih. Po zaključku projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
Dolenjske bodo poudarki na izgradnji sekundarnega omrežja. Cestni program bomo izvajali v skladu z možnostmi izgradnje cest v
občini. Poskrbeli bomo za pospešeno kvalitetno sanacijo cestnega omrežja, ki je v pristojnosti občine. Širitev in obnova JR se bo izvajala
ob graditvi pločnikov v Dobruški vasi, s ciljem zmanjšanjem porabe energije na prebivalca. Red pa želimo vzpostaviti na področju
vizualne komunikacije in preprečiti onesnaževanje okolja z neurejenim plakatiranjem. Nadaljevali bomo z izgradnjo širokopasovnih
povezav.
Stanovanjsko gospodarstvo
Zasledovali bomo cilj, pridobiti čim več stanovanj za mlade družine in perspektivne kadre, ter cilj zagotavljanje stavbnih zemljišč za
stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih (Bučka). Nadaljevali bomo s komunalno opremljanjem območja, ki so predvidena za
stanovanjsko gradnjo.
Župan je sprejel Vizijo razvoja Občine Škocjan z opredelitvijo ciljev za pripravo proračuna za letu 2021 in 2022, kar se odraža v
pripravljenem proračunu. Poleg obveznih zakonskih nalog sta proračuna za leto 2021 in 2022 usmerjena v naslednje strateške cilje:
- izdelava strategije razvoja občine,
- nadgradnja projekta Zeliščarski center JV Slovenije,
- izgradnja območja ob Radulji,
- izvedba projekta ureditve jezera Štrit,
- cesta Osrečje,
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cesta Male Poljane – Klenovik,
cesta Goriška Gora,
občinska cesta Škocjan – Dolnja Stara vas,
križišče Gasilski dom Škocjan in most čez Dolski potok,
obnova mostov,
regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Škocjan,
krožišče Škocjan,
ureditev rekonstrukcije ceste s pločniki Dobruška vas,
krožišče Dolnja Stara vas,
izdelava projektov,
ureditev postajališč za avtodome,
priklop uporabnikov na izgrajen kanalizacijski sistem ter zagon čistilne naprave,
izgradnja kanalizacije Grmovlje, Dobruška vas,
sanacija kanalizacije na osnovni šoli,
investicije v obnovo in novogradnjo odsekov vodovodnega sistema,
spremembe in dopolnitve OPN,
nakup zemljišč,
izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu,
projektiranje športne dvorane,
prostorsko urejanje območja Lokave,
ureditev otroških igrišč,
izvedba projekta Ekosocialna kmetija na Bučki.

Ocena finančnih in drugih posledic
Uveljavitev odloka o proračunu ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog s posameznim
odlokom. Ocenjujemo, da je sprejetje proračuna Občine Škocjan nujno. S sprejetjem proračuna bo omogočeno pravočasno izvrševanje
proračuna in izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter nemoteno poslovanje, tj. funkcioniranje in financiranje delovanja
občine, javnih zavodov in društev.
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Delež prihodkov po skupinah
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Delež odhodkov po skupinah kontov v
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1. SPLOŠNI DEL
Uvod
SPLOŠNO
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2020 tako na prihodkovni kakor odhodkovni strani. Osnova za
planiranje je vzeta tudi iz dopisa Ministrstva za finance z dne, 7. 10. 2020, št. 4101-22/2020/1, v katerem je izračunana primerna poraba
občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2021 ter Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022, z
dne 2.10.2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Upoštevali smo ocene namenskih in drugih prihodkov (kot so: kapitalski prihodki,
okoljske dajatve, komunalni prispevek, nadomestilo za omejeno rabo prostora, transferni prihodki, …).
V splošnem delu proračuna se prikazuje:
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2019),
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2020,
3. predlog načrta prejemkov in izdatkov za leto 2021,
4. indeksi.
Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za leto 2021.
Planirani prihodki proračuna za leto 2021 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2021 do 31.
decembra 2021; planirani odhodki pa zajemajo vse izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju. Višina primerne porabe za Občino
Škocjan za leto 2021 je v proračunu planirana v višini 2.591.220 EUR (dohodnina v enakem znesku 2.591.220 EUR, finančna izravnava
pa ni predvidena).
Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi
državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje
predpise:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in
35/18),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05- popr.,138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09,
58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI- A, 69/08- ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 811/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Obrazložitev planiranih prihodkov
Ocena prihodkov v predlogu občinskega proračuna za leto 2021 izhaja iz ocene prihodkov proračuna za leto 2020, jesenske napovedi
globalnih makroekonomskih okvirov UMAR za leto 2021 ter ocene sofinanciranja posameznih projektov oz. investicij s strani države
oziroma Evropske unije. Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Občine Škocjan v letu 2021 znašali 4.741.533 EUR. V strukturi globalne
bilance prihodkov v letu 2021 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 60,33 %; delež nedavčnih prihodkov 15,50 %; delež
kapitalskih prihodkov 3,16 % in delež transfernih prihodkov 21 %. V skladu s predpisi so v bilančnih shemah planirani prihodki in
drugi prejemki razčlenjeni na: davčne, nedavčne, kapitalske, transferne prihodke in donacije. Posamezna višina najpomembnejših
kategorij prihodkov občinskega proračuna je razvidna iz zgornjega grafa.
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A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 2.860.680 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 2.591.220 €
Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo izračunano glavarino na podlagi ZFO-1 in so ocenjeni v višini 2.591.220 €. Podatke za dohodnino smo
planirali na podlagi poslanega izračuna Ministrstva za finance z dne, 7. 10. 2020, št. 4101-22/2020/19.V strukturi celotnega proračuna prihodki iz
glavarine predstavljajo pomemben delež 60,33 %. Dohodnina, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom
proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št.
123/08).
Izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 temelji na predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122). Za leto 2021 je tako upoštevana povprečnina v višini 625,20 evrov. Finančna izravnava občini Škocjan za leto
2021 ne pripada.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 184.660 €
Davki na premoženje obsegajo prihodke od davkov na nepremičnine in premičnine, davkov na dediščine in darila ter davke na promet premičnin
in finančno premoženje. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno planirati, in sicer davek od
premoženja na posest plovnih objektov, davek na dediščine in darila, davek od prometa z nepremičninami itd. Skupno so ocenjeni v višini
184.660 €. V celotnem proračunu predstavlja delež teh prihodkov 3,89 %. V okviru davkov na premoženje predstavlja največji delež nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz tega naslova so ocenjeni v višini 148.000 €.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 83.800 €
Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini obsegajo davke na posebne storitve. Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo
davek na dobitke od iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečoprecej niha, razlog za to je v prvem primeru odvisen od tega koliko dobitkov
od iger na srečo bodo dobili občani. V sklopu drugih davkov na uporabo blaga in storitev so izkazani: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda 74.000 €, turistična taksa 500 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.300 €. Ocenjena višina realizacije v letu
2021 znaša skupno 83.800 €. V strukturi proračuna domači davki na blago in storitve obsegajo 1,77 % prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki
Vrednost: 1.000 €
Drugi davki predstavljajo davčni prihodek, ki ga ni mogoče uvrstiti med ostale prihodke, in je na podlagi realizacije v letu 2020 ocenjen v višini
1.000 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 734.797 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 219.080 €
Predvidena skupna višina teh prihodkov naj bi znašala 219.080 €. V strukturi prihodkov proračuna znaša delež nedavčnih prihodkov 4,62 %.
V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri: udeležba na dobičku, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodki od udeležbe na
dobičku predstavljajo dividende in so predvidene v višini 1.000€. Prihodki iz naslova obresti zajemajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled
ter prihodke od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev, katerih pa v letu 2020 predvidevamo samo v višini 50 €.
Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja. Skupno so ti prihodki ocenjeni na 218.030 € in zajemajo:
- prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove –3.100 €
- prihodke od najemnin za poslovne prostore –26.500 €,
- prihodki iz naslova drugih najemnin –180.000 €,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij –0 €,
- prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico – 4.130 €,
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- prihodki od nadomestila za dodelite služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice–2.700 €.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 3.700 €
Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri
upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Upoštevana ocena temelji na podlagi realizacije v letu 2019. Skupno naj bi bilo iz naslova
upravnih taks ustvarjenih za 3.7000 € prihodkov. V strukturi proračuna predstavljajo 0,08 % prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 11.310 €
Tu so zajeti prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini in pa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki pripada občini.
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je odvisen od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki
jih izdajata Upravna enota Novo mesto in Sevnica. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe s katero se
ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Ti prihodki so načrtovani v višini 11.310
€ in predstavljajo v strukturi prihodkov 0,24 % prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 50.500€
Prihodki od prodaje blaga in storitev so predvideni v višini 50.500 € in predstavljajo 1,07 % prihodkov v strukturi vseh prihodkov. Tukaj smo
planirali prodajo kanalizacijskega omrežja za optiko.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 450.207 €
Med druge nedavčne prihodke se štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za izvajanje določenih programov
tekočega značaja in ostali nedavčni prihodki. Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 450.207 €. V strukturi proračunskih prihodkov to
pomeni 9,49 %.
Drugi nedavčni prihodki, ki so planirani v višini 3.000 €.
Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov predstavljajo prihodki od komunalne takse in so odvisni od vloženih vlog za odmero komunalnega
prispevka, ocenjena višina prihodkov je 439.807 €. Predvideva se da bodo investitorji podali vloge za gradnjo objektov v Gospodarski coni
Dobruška vas.
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja. Med omenjene prihodke spadajo tudi
prispevki in doplačila občanov za preteklo domsko varstvo ter obročno odplačevanje prispevka za obnovo cest.... Ocenjena vrednost prihodkov
znaša skupaj 1.500 €.
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja znaša 1.000,00€.
Drugi izredni nedavčni prihodki so tisti prihodki ki zaradi narave ne spadajo pod točno specificirane prihodke po kontnem planu. Za leto 2020 smo
jih planirali v višini 5.000 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 150.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 0 €
Prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev nismo planirali.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 150.000 €
Pričakovani prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja naj bi bili doseženi v višini 150.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni
3,15 %. Gre za prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in od prodaje kmetijskih zemljišč.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 200 €
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730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 3.000 €
Pričakovani prihodki iz naslova donacij se predvidevajo v skupni višini 200 €, 100 € se načrtuje iz naslova prejetih donacij in daril od domačih
pravnih oseb in 100 € pa se načrtuje iz naslova prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 995.857 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 292.858 €
Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2021 predvideni transferni prihodki v proračun Občine Škocjan v višini 292.858 €, kar v strukturi
celotnih prihodkov pomeni 6,18 %. Tu so zajeti prihodki oziroma transferi iz sredstev ministrstev in drugih državnih institucij za sofinanciranje
posameznih projektov s področja obveznih javnih služb.
Prihodke iz prejetih sredstev iz državnega proračuna (7400) načrtujemo iz naslova sofinanciranja delovanja medobčinskega inšpektorata. Na kontu
so planirana tudi sredstva požarne takse ter refundacija družinskega pomočnika ter morebitna uspešna prijava na razpis za Energetsko sanacijo
stavb.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
Vrednost: 702.998 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov iz EU. Za leto
2021 so ta sredstva načrtovana v višini 702.998 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 14,83 %. Prihodek v višini 400.000 € je planiran na
osnovi sofinanciranja projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema osrednje Dolenjske, 100.000 € je odobrenih sredstev za sofinanciranje
projekta Ekosocialna kmetija, 95.714 € načrtujemo iz uspešne prijave na razpis CLLD za projekt Ureditev območja Radulje, 107.285 € pa je
planiranih iz naslova sofinanciranja izgradnje Kolesarske povezave NM - Škocjan.

Odhodki proračuna
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom
se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno
upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na
podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica
porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki –
kontu).
V zadnjem objavljenem Proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leto 2021 in 2022 glede sestave proračuna ni
novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov.
Vir: Dopis MF, 4101-19/2020/1, z dne 1.10.2020.

40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 1.259.039 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 390.555 €
V okviru občinskega proračuna so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene funkcionarje (župan), delavce zaposlene v občinski
upravi. Skupni obseg sredstev znaša 390.555 €. V strukturi proračuna predstavljajo ta sredstva 6,63 % odhodkov.
V okviru planiranih sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotovijo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila
ter druge izdatke zaposlenim v občinskih organih in občinski upravi. Sredstva za plače so planirana na podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na
podlagi kadrovskega načrta za leto 2021.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 51.850 €
Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je predvideno 51.850 € in predstavljajo 0,88 % odhodkov občinskega
proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 779.634 €
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V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev je zajet širok krog izdatkov. Sem spadajo
plačila pisarniškega materiala in storitev, za posebne materiale in storitve, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila
prevoznih stroškov in storitev in izdatki za službena potovanja. Prav tako sem spadajo tudi stroški tekočega vzdrževanja, plačila najemnin in
zakupnin, zavarovalne premije za opremo in drugi operativni odhodki. Skupno je za izdatke za blago in storitve v proračunu predvideno 779.634
€, kar predstavlja v strukturi celotnega proračuna 13,23 % celotnih odhodkov.

403 – Plačila domačih obresti
Vrednost: 2.000 €

V okviru kontne skupine 403 plačila domačih imamo planirana sredstva v višini 2.000 €. Gre za plačilo obresti dolgoročnega kredita
drugim finančnim institucijam - SID Banka, plačilo obresti za kredit Povezovalni vod Škocjan – Dol. Stara vas.

409 - Rezerve
Vrednost: 35.000 €
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv, in sicer splošno proračunsko rezervacijo ter rezervo za
naravne nesreče. Skupno je za rezerve predvideno 35.000 €. Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša 15.000 €
in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna. Rezerva za naravne nesreče je obračunana v znesku 20.000 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.456.165 €

410 - Subvencije
Vrednost: 213.434 €
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za področje malega gospodarstva
in v kmetijstvu ter subvencije javnim podjetjem (Komunala NM d.o.o.). Za subvencije je v proračunu predvideno 213.434 €, kar dejansko pomeni
3,62 % odhodkov v strukturi proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 858.000 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih
stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v
šole. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu predvidenih 858.000 €, kar pomeni 14,56 % odhodkov v celotni strukturi
odhodkov. Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 79.200 €
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s
področja kulture, športa, turizma, kmetijstva in humanitarnega področja, požarnega varstva in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi
sredstva za delovanje političnih strank. V proračunu je za to ekonomsko področje proračuna namenjamo 79.200 €. Njihov delež v proračunu znaša
1,34 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 305.531 €
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj je Občina Škocjan in jim je
občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje.V okviru drugih domačih transferov se izkazujejo sredstva za plače in materialne stroške
javnih zavodov. Skupno je predvideno 305.531 €. V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih transferov 5,19 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 3.134.661 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 3.134.661 €

Stran 20 od 110

V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva in stroški investicijskega vzdrževanja
opreme in objektov. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih
prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja prostora. Za investicijske odhodke je v proračunu skupno predvideno
3.134.661 €. Skupno je za investicije namenjeno 53,27 % sredstev občinskega proračuna.
Največji del v okviru podskupine predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki obsegajo 22.566.936 € investicijskih odhodkov, za
nakup opreme je načrtovanih 27.103 €, za investicijsko vzdrževanje in obnove 122.100 €, za nakupe zemljišč 189.620 €, za študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring pa v višini 214.903 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 42.000 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Vrednost: 42.000 €
V okviru investicijskih transferov spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki. Investicijski transferi so predvideni v skupni višini 42.000 €. V strukturi proračuna je delež investicijskih transferov 0,71 %.
Investicijski odhodki in investicijski transferi so posebej opredeljeni v načrtu razvojnih programov, kjer so izkazani po posameznih področjih
proračunske porabe, prav tako pa tudi po posameznih projektih, za katere so namenjena sredstva v posameznem proračunskem letu. V načrtu
razvojnih programov je razvidna tudi dinamika financiranja posameznih investicijskih projektov po letih.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 0 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za leti 2021 in 2022 niso planirali.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2021 ne predvidevamo prejetja sredstev iz naslova vračil danih posojil od privatnih podjetij – dolgoročna posojila, zapadli kuponi
obveznic, … ker le teh v preteklosti nismo dajali.
V proračunu iz naslova povečanja kapitalskih deležev in finančnih naložb za ta namen niso predvidena proračunska sredstva.

C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 75.152 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 75. 152 €
V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z
veljavno zakonodajo. V skladu z Zakonom o financiranju občin se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo tudi leasingi, blagovni krediti in vsakršna
druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna. V
računu financiranja pa se izkazujejo le najeti krediti in odplačila kreditov. Zakon o financiranju občin določa, da se občina lahko zadolžuje le v
takšnem obsegu, da odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter
potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu
pred letom zadolževanja zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. Na podlagi navedenega je za potrebe pokrivanja presežkov izdatkov nad prejemki proračuna v letu
2021predvidena zadolžitev v skupni višini 75.152 €. Koristili bomo brezobrestni kredit Ministrstva za gospodarski razvoj in infrastrukturo.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 74.819 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 74.819 €
V letu 2021 zapadejo v plačilo glavnice brezobrestnega kredita, ki smo ga koristili na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in
infrastrukturo iz ZFO sredstev za investicije v letih 2016, 2017, 2018, 2019.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
Obrazložitev PPP, GPR in PPR
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 87.621 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o
političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. obravnava in sprejem prostorskih
aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Vrednost: 87.621 €
Opis glavnega programa
V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles občinskega sveta (odbori), financiranje političnih strank ter
izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih
nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Letni cilji pa so še pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnihteles, tj. izvrševanje programa
dela občinskega sveta, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih
volitev oz. poplačilo nastalih stroškov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 18.500 €
Opis podprograma
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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Škocjan, Poslovnik o delu občinskega sveta občine Škocjan, Pravilnik o plačah in delih plač
funkcionarjev Občine Škocjan, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora, Sklep o financiranju političnih strank.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Obravnava in sprejem Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano
ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa,
odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.
Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju
dela in delovanja občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje
splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane
seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnem listu RS. Prednostna naloga Občinskega sveta (v
sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) je sprejem vseh v programu sprejetih nalog.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 69.121 €
Opis podprograma
Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Svojo
funkcijo opravlja poklicno. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter
odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta. Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana, skrbi za izvajanje
odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave.
Dejavnost župana zajema plačo poklicnega funkcionarja in materialne stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi - tiskovne
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o
političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Škocjan, in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana.
Župan skrbi za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objavo in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprav proračuna,
zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog.
Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 20.850 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.
Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema.
V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi ter zagotavljajo sredstva
za delovanje Nadzornega odbora.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje Nadzornega odbore, ter zagotoviti sredstva za stroške plačilnega prometa (UJP in
banke).
Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja
ter stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem
je dolgoročni cilj reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Na področju
fiskalnega nadzora pa opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Stran 24 od 110

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje, nadzor,
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 Fiskalni nadzor.

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje, nadzor
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti
občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, ekonomski, kulturni
in drugi).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti celostno strategijo razvoja občine in skladno z njo področne strategije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdelava strategije občine Škocjan.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 02019001- Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001- Podlage ekonomske in razvojne politike
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke, povezane s pripravo strategij razvoja občine.
Zakonske in druge pravne podlage

Proračun občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je priprava Strategije razvoja občine Škocjan.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

Letni izvedbeni cilj je pričetek izdelave strategije. Kazalnik je izdelan dokument oz. osnutek dokumenta.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 8.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev,
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s
finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Škocjan in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo ter zakonita in
upravičena poraba javnih sredstev, gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna,
kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi
izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja, prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Izdelava zaključnega računa, izdelava letnega poročila v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike, izdelava premoženjske bilance občine,
izdelava konsolidirane premoženjske bilance, priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in ostalim zaposlenim,
priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS), redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev, redno
poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki, priprava in vodenje postopkov v
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zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi), priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine, priprava rebalansa
proračuna za tekoče leto (po potrebi), priprava proračuna za prihodnje leto, poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in
predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 8.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za
pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, občinskih taks, okoljskih in ekoloških taks).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave
Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v
občinski proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.
Čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 2.350 €
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen
finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim
seznani župana in Občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo. Nadzorni odbor šteje pet članov.
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Škocjan in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti
učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Škocjan in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo:
- sprejem letnega programa nadzora,
- kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna,
- nadzor zaključnega računa,
- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.
Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz programa nadzora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 2.350 €
Opis podprograma
Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet občine Škocjan. V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejnin
članom Nadzornega odbora, materialni stroški za delo nadzornega odbora, izobraževanja članov Nadzornega odbora in podobno.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine,Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Škocjan, Pravilnik o plačah
občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so
računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Delovanje Občine Škocjan v
skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni
nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja. Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za tekoče leto, realizacija bo
ugotovljena ob koncu leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Vrednost: 93.700 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela
z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov, tudi v krajevnih skupnostih ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s
poslovnimi prostori v lasti Občine Kočevje in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 93.700 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog
zzagotavljanjem kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, z zagotavljanjem javnosti dela z objavo občinskih
predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS oz. na spletni strani občine. Dolgoročni cilje je tudi permanentno ažuriranje spletnega portala občine,
celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio,
lokalna TV itd.), povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov,
ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.
Dolgoročni cilj je torej večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, Občinskega sveta in župana Občine Škocjan.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog ter uspešno izveden
javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

Letni cilje je:
ažurirana spletna stran,
izvedeni protokolarni in drugi dogodki,
redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.
Konkretne cilje in kazalce je v tem primeru težko določiti, saj so objave odvisne od dejavnosti OU in župana oziroma od dogodkov in prireditev,
ki se bodo zgodili. Poleg rednih prireditev (občinski praznik, Miklavžev sejem ter ostalih prireditev) se pojavljajo še nenapovedane prireditve in
otvoritve.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 6.500 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije), izdelava občinske
zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev sredstev.Skrb za objavo
predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje
splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena sodelovanje z državnimi in lokalnimi organ.
Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 32.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in
državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj občine je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij ter ustvarjanje
pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izveden javni poziv in razdelitev proračunskih sredstev ter uspešno izvedeni zastavljeni protokolarni dogodki.Racionalno
gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 55.200 €
Opis podprograma
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.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, stanovanjski zakon,
stvarnopravni zakonik, obligacijski zakonik, uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, pravilnik o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in o določanju najemnin, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih
vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno pravno zastopanje občine in uspešno gospodarjenje z poslovnimi prostori.
Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov.
Ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov.
Gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pri pravnem zastopanju se kot kazalnik uporabi število odprtih zadev in uspešno rešenih v korist Občine Škocjan, pri izvedbi vzdrževalnih in
investicijsko vzdrževalnih del pa kakovost in obseg izvedbe.
Izvedba planiranih investicijskih vlaganj.
Izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem.
Realizacija prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore (obračun, izterjava).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 527.083 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin.
Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za
delovanje ožjih delov občine. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo
svoje zadeve ter opravljajo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
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.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-

strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
učinkovito organiziranje sej Občinskega sveta,
ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov,
izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja,
zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave,
sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v
regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
Vrednost: 5.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program 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).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, članstvo občine v SOS-u in ZOS-u, pravočasno prejemanje potrebnih informacij
za delovanje občinske uprave.
Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev.
Zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa ter so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS-a in ZOS-a, se
udeležuje njihovih predavanj in seminarjev ter tudi tako pridobiva informacije, znanja in izkušnje s posameznega področja njenega delovanja. Na
področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih
in drugih sredstev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.
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06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 5.100 €
Opis podprograma
Podprogram zajema članstvo v nacionalnem združenju občin (ZOS in SOS).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Škocjan skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj.
Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja z Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije Merjenje bo omogočeno s številom
izpostavljanj težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij ter merjenju učinkov sodelovanja.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 521. 983 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske upravein sicer sredstva za plače, materialne stroške,
stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, zagotovitev dobre organiziranosti občinske uprave in gospodarna
poraba proračunskih sredstev ter Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi Občine Škocjan.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar
je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 454.774 €
Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ter materialni stroški za delovanje občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev
zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki
rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi, dostopnostjo izobraževanja in izpopolnjevanja terzvišanje kakovosti
izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitosti dela občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih. Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob
gospodarni porabi sredstev ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih.
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Vrednost: 67.210 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma se nanaša na tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za fotokopirni stroj, vzdrževanje in nakup opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne
opreme in opreme za varstvo pri delu.
Kazalci za uspešnost so pritožbe zaposlenih, stanje v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Škocjan.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu s načrtom nabav in vzdrževanj ter dobavljena potrebna nova
pisarniška oprema in pohištvo, potrebna obnova upravne zgradbe in zavarovano premoženje občine.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 78.150 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog
zaščite in reševanja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema
naslednji glavni program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 78.150 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom
(civilna zaščita).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan.
Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja
med službami ter z izboljševanjem organiziranosti).
Hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb
civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje
gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje
nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.
Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje
posledic naravnih in drugih nesreč.
Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:
- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje ocen ogroženosti,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Kazalci doseganja ciljev usposabljanja in pripravljenosti se bodo preverjali po končanem uspešnem temeljnem usposabljanju programskih vsebin
v izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje (ICRSZR) na Igu in odzivnosti na vse vrste dopolnilnega usposabljanja na lokalni ravni.
Občina samostojno organizira in vodi akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 70.150 €
Opis podprograma
Program obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah , reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi na območju občine
Škocjan in sodelovanje v primeru reševanja in pomoči na območju sosednjih občin oz. v Sloveniji.
V postavki je zajeto zavarovanje gasilskih domov, gasilskih vozil, gasilcev operativcev in gasilskega podmladka, zavarovanje sredstev informatike
in zavarovanje odgovornosti. S postavke se zagotavlja tudi pogoje za shranjevanje gasilskih vozil in ostale tehnike v gasilskih domovih oz.
orodiščih.
z te postavke se financira tudi izobraževanje operativnih gasilcev in sicer tečaje specialnosti za posamezne gasilske enote, ki se izvajajo v Centru
za izobraževanje Ig na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. V stroške je všteta tudi
strokovna literatura in ostali stroški povezani z izobraževanjem. Postavka zajema tudi financiranje gasilskih tekmovanj (ki so tudi način
izobraževanja), na nivoju Gasilske zveze Novo mesto, na nivoju regije in Gasilske zveze Slovenije. Na postavki so sredstva namenjena plačilu
stroškov tekmovanj, kot so nakupi tekmovalnih rekvizitov, njihovo obnavljanje in vzdrževanje ter ostali stroški povezani s tekmovanji mladinskih,
pionirskih, ženskih in veteranskih ekip. Tu spadajo tudi vaje gašenja in reševanja, ki se izvajajo v posameznih enotah oziroma skupne vaje vseh
enot (največji nabor vaj je v oktobru-mesecu požarne varnosti). Sem spadajo tehnični pregledi za vozila, redno servisiranje vozil, vzdrževanje
vozil, redni servisi in vzdrževanje specialne gasilske tehnike in pa kritje stroškov morebitnih okvar na vozilih in tehniki. Sredstva na postavki so
namenjena financiranju interesnih dejavnosti in programov mladine, gasilk in veteranov. Sem spadajo sodelovanja na gasilskih kvizih, orientacijah,
regijskih in državnih posvetih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Državni načrt izvajanja nacionalnega program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje, Zakon o gasilstvu, Zakon o požarni varnosti, Evidenca državljanov
razporejenih v lokalni sistem zaščite in reševanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in
zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Kazalci se preverjajo skozi vaje ob izvajanju nalog požarnega in splošnega varstva ob nesrečah.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kazalci doseganja ciljev usposabljanja in pripravljenosti se bodo preverjali po končanem uspešnem temeljnem usposabljanju programskih vsebin
v izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje (ICRSZR) na Igu in odzivnosti na vse vrste dopolnilnega usposabljanja na lokalni ravni.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 1.600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.Področje
zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja. Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami
zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih
škod.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni
program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 1.600 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in
tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 08029001 Prometna varnost.

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 1.600 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma prometna varnost je: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi
šolski dan....).V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega promet.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši kot pri starejši
populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti
v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj
prometnih nezgod.
Kazalci so: število vključenih oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli ter kritične skupine udeležencev v
cestnem prometu.
Kazalci:
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-

število vključenih mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več
subjekti,
manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu v primerjavi s preteklim letom.
Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 107.562 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato
področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega
življenjskega območja občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje
glavne programe:
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 97.202 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj
in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno
perspektivnejših gospodarstev, spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture
kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in
možnosti, izdelavi operativnih nalog, prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti
kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z
izvajanjem različnih agrarnih operacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijske dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 35.000 €
Opis podprograma
Občina z investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske proizvodnje in malim agrarnim
operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in
zniževanju stroškov, prilagajanju kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju kmetijskih pridelkov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih,Zakon o varstvu okolja.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so:
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda
za dobro počutje živali.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 62.202 €
Opis podprograma
S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti
civilne iniciative izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in
nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu okolja, Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje
števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih
mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnim.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 5.200 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali
na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive
alergene rastline ambrozije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 5.200 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma zdravstveno varstvo rastlin in živali je: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, - Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive
alergene rastline ambrozije.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali.

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 5.160 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, odvodnjavanje, na obstoječih cestah, vzdrževanje brežin in
intervencijski ukrepi. Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Kazalci: Dolžine in lokacije gozdnih cest niso
vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 5.160 €
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred
neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na
geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranja povezavo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Kazalci: Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Vrednost: 1.174.391 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture,
železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 1.174.391€
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Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in
investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno
signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Novogradnje ceste, sanacije objektov, modernizacije, ureditve cest skozi naselje, rekonstrukcije cest, preplastitve cest.Strateški cilj na področju
vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture,
izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija sprejetega proračuna, fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov, rezultati podprograma:prihranek
stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti.
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.
Kazalci:
- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,
- dolžina pločnikov brez con za pešce,
- število javnih parkirnih mest,
-dolžina urejenih kolesarskih stez v km.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 232.950 €
Opis podprograma
Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe
izvrševanja predpisanih del je v skladu s predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo investicije, je
predviden v postavki upravljanje in varstvo cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba
o merilih za kategorizacijo javnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko
bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.
Dolgoročni cilji podprograma so: učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim boljše nemoteno in varno odvijanje
prometa, učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani
pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, omogočanje primernih pogojev dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in
gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij.
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji: stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže (po posameznih kategorijah
cest), stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže (po posameznih vzdrževalnih območjih), stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne
mreže (po posameznih vzdrževalnih delih), produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje lokalnih cest, redno vzdrževanje javnih poti. Z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost
cest in varnost prometa, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.
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Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so: obseg izvedenih vzdrževalnih del.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 855.341 €
Opis podprograma
Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi
resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele
drugačen namen kot novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi
povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov,
opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Tako ločimo: novogradnjo cest, ureditev ceste
skozi naselje, rekonstrukcija ceste. Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave,
racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest.
V to skupino štejemo: preplastitev ceste, obnova ceste, sanacija objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin; Zakon o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije; Zakon o javnih skladih; Zakon o kmetijskih zemljiščih; Zakon o stavbnih zemljiščih; Zakon o
gospodarskih javnih službah; Zakon o denacionalizaciji; Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in
pravic; Zakon o zemljiški knjigi; Zakon o dedovanju; Zakon o socialnem varstvu; Zakon o društvih; Zakon o gasilstvu; Zakon o športu; Uredba o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev; Zakon o pravdnem postopku; Zakon o nepravdnem postopku; Zakon o
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot; Zakon o geodetski dejavnosti; Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini;
Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije; Navodilo o
merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja; Odredba o obrazcih za vpis v zemljiško
knjigo; Obligacijski zakonik; Zakon o notariatu; Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij; Navodilo o tem kaj se šteje za dokumentacijo
za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS oziroma na občine; Zakon o urejanju prostora, Zakon
o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen
za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično
in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno
dinamiko priprave. Omeniti je potrebno,da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev,ki jim morajo projekti
slediti,zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta. Na ceno tudi bistveno vpliva veliko povpraševanje po tovrstnih storitvah in
pomanjkanje ustreznega kadra v Sloveniji Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja za objekte gospodarske
infrastrukture, kar se bo merilo s številom sklenjenih pogodb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so naslednji:rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije in preplastitve cest, prenova in obnova stare prometne
infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi.
Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji: realizacija sprejetega proračuna, fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih
ukrepov, rezultati podprograma:prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 21.400 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma urejanje cestnega prometa je: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi,
gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v
prometu.
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih
predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko
vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih
mest oziroma nosilcev oglaševanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je omogočiti večjo prometno varnost med vsemi udeleženci v prometu, upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, gradnja in
investicijsko vzdrževanje parkirišč, upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne
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signalizacije, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest
oziroma nosilcev oglaševanja.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 44.700 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma cestna razsvetljava je: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave. Energetska prenova javne razsvetljave ter uskladitev/prilagoditev skladno z Uredbo o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Uredba o mejni vrednosti svetlobnega
onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, zagotoviti večjo varnost prebivalcev, zmanjševati porabo električne energije za javno
razsvetljavo, prilagoditi objekte in naprave javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotoviti
oziroma povečevati prometno varnost z izboljšanjem vidljivosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo
starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne
onesnaženosti.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest je: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih
cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok
o občinskih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev prometne infrastrukture v okolici GTC-ja - krožišče in krožišča v Škocjanu, rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov na Bučki, v
Dobravi in Dobruški vasi. Ureditev prehodov za pešce v Škocjanu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma z DARS-om ter ureditev krožišče GTC Škocjan, rekonstrukcija cestišča in
izgradnja pločnikov na Bučki in v Dobravi ter ureditev prehodov za pešce v Škocjanu.

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 67.905 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma,
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem
konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti
in podpornega okolja za malo gospodarstvo, zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, promocija kraja in turistične ponudbe.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 25.085 €
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva.. Sredstva se namenjajo tudi za storitve
in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov,
garancijske sheme, štipendijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk
občinskega proračuna. Sredstva so namenja za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih
programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve
in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov,
štipendijske sheme, garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.
Dolgoročni cilji glavnega programa so: spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije,
spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so: povečanje deleža primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, znižanje stopnje registrirane brezposelnosti v
občini, povečanje števila novo nastalih podjetij, povečanje števila novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev,
povečanje števila novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.
Kazalci: delež primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, število novo
nastalih podjetij, število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev, število novo nastalih delovnih mest, s pomočjo
nepovratnih razpisnih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 25.085 €
Opis podprograma
Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Sredstva so namenjena sofinanciranju
garancijske sheme in delovanje Razvojnega centra Novo mesto.
Občina Škocjan v okviru podprograma zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: za pomoči za pospeševanje razvoja
gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan; za razvojne projekte na področju
spodbujanja razvoja malega gospodarstva; za zagotavljanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo (Podjetniški inkubator Podbreznik,
Razvojni center Novo mesto d.o.o); za investicije v gospodarsko infrastrukturo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spremljanju državnih pomoči.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je najmanj ohraniti delež primerne porabe, namenjen za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti (tekoči stroški), povečati število novo
nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, povečati število novih podjetniških investicij, s
pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva. Izvajali se bodo programi za pospeševanje gospodarskega razvoja z
zagotavljanjem sredstev za garancijski sklad, z zagotavljanjem sredstev za izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 23.920 €
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Opis glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih
vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri
nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe,
nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naravna, kulturno -zgodovinska dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma
in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre
turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S
tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Dolgoročni cilj je tudi razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti
območja občine kot turističnega območja ter izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, povečanje prihodov in/ali nočitev turistov.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: deleže proračunskih sredstev namenjenih za promocijo ter številom prihodov
turistov.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 1.500 €
Opis podprograma
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 z namenom
promoviranja občine kot turistične destinacije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih
in tujih gostov.Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 23.920 €
Opis podprograma
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim
trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi
turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe. Zato moramo v razvoj turizma postopno vlagati in
sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov
v Občini Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti
načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj zadovoljitev
potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z odlokom o proračunu in strategijami bomo spodbujali partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev, občinske
turistične zveze, zavodov in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje
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razvojnih aktivnosti na področju turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja
turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 281.999 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema nalogeza izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z
varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema
naslednje glavne programe:
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 126.650 €
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zajeta sredstva za zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki (odlaganje,...) odvajanje ter čiščenje komunalne odpadne
in padavinske vode.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naseljih občine in zbiranje ter sortiranje
komunalnih odpadkov.
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov;
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje
in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju
obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak
poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne
vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje
obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi
katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 51.150 €
Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov,
odvoz posebnih odpadkov.
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Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje: preprečiti nastajanje odpadkov in
izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo
odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov. Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:
zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih. Pomen operacionalizacije glavnih
strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne
uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, energetski izrabi odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov z odlagališč
prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o ravnanju z odpadki, - Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki, - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, - Uredba o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo, - Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo…
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje CERODa, nakup posod za odpadke in ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, gradnja zbirno-reciklažnega centra.
S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega
ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. V celotnem sistemu celostnega ravnanja
z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. Glede na zakonodajo morajo občine
zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se obdelava odpadkov in odstranitev preostanka izvaja na eni lokaciji, medtem ko
lokalne skupnosti izvajajo celovit koncept ravnanja z odpadki, ki omogoča, da se v obdelavo odpelje le preostanek odpadkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvornega ločevanja odpadkov. Posamezna prispevna območja potrebujejo osnovno
infrastrukturo, ki bo omogočila začasno skladiščenje in obdelavo ločeno zbranih frakcij do predaje pooblaščenim organizacijam. Zagotoviti je
potrebno, da se odpadke izvorno loči na čiste frakcije odpadne embalaže (sistem »od vrat do vrat«), frakcije biološko razgradljivih odpadkov
(izvorno ločevanje bioloških odpadkov, hišno kompostiranje), frakcije kosovnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja kosovnih
odpadkov) ter frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja nevarnih odpadkov). Letni izvedbeni cilji sledijo
zasledovanju realizacije dolgoročnih ciljev.
Kazalci: Delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 72.500 €
Opis podprograma
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to
določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Škocjan. S storitvami javne službe se zagotavlja
urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati
izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno
skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega
programa izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.
Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne
službe - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju
Občine Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja okolja, predvsem kvalitete podtalnice in površinskih voda.
Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja
kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar
pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico
ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Cilj je povečanje priključenosti
števila oseb na kanalizacijsko omrežje.
Kazalci: Delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode ( priključenih na CČN, MKČN..).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja okolja, predvsem kvalitete podtalnice in površinskih voda.
S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo
razširitve omrežja.
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15029003 – Izboljšanje stanja okolja
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Sredstva so predvidena za izvajanje del pri vzdrževanju vodotokov in hudournikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja okolja, z namenom preprečevanja naravnih nesreč (poplave).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj predstavlja čiščenje struge reke Radulje in Dolskega potoka ter čiščenje hudournikov ter s tem preprečitev naravnih nesreč – poplav, ki
ogrožajo prebivalce, ki živijo v neposredni bližini vodotokov in hudournikov, ki ob izdatnih padavinah poplavljajo.

1505–Pomoč in podpora ohranjanju narave
Vrednost: 155.349 €
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so zajeta sredstva za ureditev območja ob Radulji
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje potoka Radulja ter ureditev območja ob Radulji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je ureditev območja ob Radulji, izgradnja peš prehoda čez Raduljo in s tem vzpostavitev povezave med »zgornjim« in »spodnjim« delom
Škocjana.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Vrednost: 155.349 €
Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za ureditev območja ob Radulji v Škocjanu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje potoka Radulja ter ureditev območja ob Radulji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je ureditev območja ob Radulji, izgradnja peš prehoda čez Raduljo in s tem vzpostavitev povezave med »zgornjim« in »spodnjim« delom
Škocjana

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Vrednost: 757.864 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in
razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Stran 44 od 110

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje
z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih
poselitvenih območij na teritoriju občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 175.930 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s
prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje
pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov,
ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov,
ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte,
ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in
delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.
Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informiranje in
deloma avtomatiziranje dela občinske uprave. Zagotovitev stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave upoštevajoč veljavno
prostorsko zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju
vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba čim
večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila
prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za
kasnejše prostorsko načrtovanje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter
tekoče ažurirani obstoječi podatki.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
-16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 20.100 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje informacijsko podporo delu občinske uprave Občine Škocjan na področju vodenja evidenc s področja NUSZ in pa stroške
geodetskih storitev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma
avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in omogočiti njeno učinkovito delovanje.
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16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
Vrednost: 32.950 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške dokončne komunalne ureditve poslovne cone GTC Škocjan ter izvedba oz. priprava prostorskih dokumentov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljena poslovna cona GTC Škocjan ter izdelava prostorskih dokumentov (OPN, OPPN-ji).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dokončanje komunalnega opremljanja poslovne cone GTC Škocjan z izgradnjo cest ter priprava prostorske dokumentacije (OPN, OPPN-ji).

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 122.880 €
Opis podprograma
Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih
zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih
dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe
navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih
aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z 279
udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega
projekta.
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo
urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti aktivno zemljiško politiko, pripraviti
organizacijske in druge rešitve za uspešno vodenje nalog. Poleg tega bo potrebno vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in
redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.Sprejem Občinskega prostorskega načrta.

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 499.434 €
Opis glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb.Glavni program 1603 KOMUNALNA DEJAVNOST vključuje
sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občinein izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih, izboljševanje standarda
oskrbe s pitno vodo, posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in
investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
-16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 487.434 €
Opis podprograma
Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev
javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih,
kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti,
kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz
tega področja.
Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne
službe - oskrba s pitno vodo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine.Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje
zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega
onesnaženja pitne vode terizdelava tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte.
Kazalci so: izgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 4.000 €
Opis podprograma
Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. Izvaja se na način in v obliki, kot
to določata občinska odloka. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne
infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.
V okviru postavke se izvajajo aktivnosti za izgradnjo mrliških vežic in na širitvi pokopališč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.Izboljšanje infrastrukture za
izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, urejanje okolic objektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo
pokopališke dejavnosti.

16039004 –Praznično urejanje naselij
Vrednost: 2.000 €
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Opis podprograma

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za praznično okrasitev naselij ob koncu leta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Praznična okrasitev Škocjana.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 6.000 €
Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti zajemajo ureditev in čiščenje na področju občine, pokrivanje izgube gospodarskim javnim službam, oprostitve
komunalnih prispevkov...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin, ohranjanje vzdrževanega videza naselij in igrišč/opreme, posledično zagotavljanje
urejenega okolja bivanja. Izboljšanje stanja v okolju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizirana izvedba očiščevalne akcije. Letni cilj je enak dolgoročnemu.
Kazalniki: število površin, ki se vzdržujejo in višina sredstev, ki se zanje namenja vsako leto.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Vrednost: 82.500 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ureditev območij občinskih zemljišč in nakupe zemljišč. Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje
poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja,
menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna
zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo
povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči
(npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe in menjave zemljišč in z njimi povezanih
stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega
premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga,
zaradi katerega je izredno težko natančno locirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi
realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 82.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema pridobivanja zemljišč glede na občinsko politiko glede umestitve dejavnosti in poselitve na območju občine.
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V okviru podprograma se predvideva sredstva namenjena za nakup in menjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje tako za gradnjo komunalne
infrastrukture in s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj kot tudi za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. S tem namenom se bodo v okviru te politike tako financirali postopki za hitrejše urejanje in uskladitve
stanja nepremičnin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število gradbenih parcel
in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.
Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter
morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim
ugodnejšimi pogoji).
Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev
nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko
upravo. Sredstva so namenjena predvsem za nakupe in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje predvsem za gradnjo komunalne infrastrukture.
Dolgoročni cilji so tako zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne infrastrukture, ki bo občanom omogočala bivanje v
urejenem bivalnem okolju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in menjavo v skladu z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja nepremičnega
premoženja, k težnji uresničevanja in zagotavljanja pridobivanja nepremičnin pod čim bolj ugodnimi pogoji. Predvidevamo urejanje stavbnih
zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.
Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 68.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje
porabe
17
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
zajema
določene
programe
na
področju
primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, skrb za čim boljše prostorske
rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 3.000 €
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva (deratizacije in vzorčenja pitne vode
iz vaških vodovodov).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljševanje zdravstvenega varstva prebivalcev romskega naselja in prebivalcev ob reki Radulji ter prebivalcev, ki uporabljajo pitno vodo iz
vaških vodovodov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega varstva občank in občanov.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo
dolgoročnim ciljem glavnega programa.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:
- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 65.000 €
Opis glavnega programa
V glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer
plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško
pregledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva, zagotavljanje zadostnih količin krvi, krvnih pripravkov, motiviranje ljudi
za darovanje tkiv v korist bolnikov, ki tkiva nujno potrebujejo za življenje in odpravljanje najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ter na število opravljenih mrliških ogledov, opravljenih obdukcij
in prevozov na obdukcije ne moremo vplivati, predstavlja glavni letni izvedbeni cilj izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Glavni letni izvedbeni
cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 60.000 €
Opis podprograma
Naloga občine je, da skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega programa se financirajo programi in storitve
zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe na področju občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in Zdravstvenem zavarovanju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Naloga občine je zagotavljati sredstva za delovanje mrliško ogledne službe, ki mora pri umrlih ugotoviti vzroke smrti.Plačevanje storitev mrliško
pregledne službe je zakonska obveznost občine. Med tovrstne storitve sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja
nesreče na obdukcijo, če je le-ta odrejena.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe skladno z zakonodajo.Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati, razen
v kontekstu zagotavlja čimbolj zdravih pogojev življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.Zagotavljanje sredstev za izvajanje mrliško pregledne službe skladno z zakonodajo in število opravljenih mrliških
pregledov, število obdukcij in odvozov na obdukcije.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 1.261.302 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in
financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Občina Škocjan v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost
življenja in z dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote, dela družbo bolj kritično, bolj odprto in nenazadnje
tudi razvito. Je občina, v kateri je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji. Kultura je eden
najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Je tisto, kar naredi ljudi
bolj dovzetne za ideje. Skladno z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje
za delovanje kulturnih društev, skupin, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje
kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic,
varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z odmevnimi kulturnimi prireditvemi, ki se odvijajo v občini, občina utrjuje svojo
sodobno ustvarjalno kulturno identiteto.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Lokalni program kulture, Letni program kulture, Nacionalni program športa v RS, Letni
program športa v Občini Škocjan, Nacionalni program na področju kulture.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju občine je Lokalni program za kulturo 2019-2023. Cilji in ukrepi v lokalnem programu so
zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo
posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine,knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter zagotavlja pogoje za druge kulturne potrebe
svojih prebivalcev, ki pa jih mora opredeliti v občinskem letnem programu za kulturo. Na področju profesionalne kulture je cilj zagotovitev
minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice. Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih
programov, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo društva. S tem naj bi omogočili delovanje društev vsaj
na obstoječi ravni. Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine,preprečevanje njene ogroženosti ter
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom
Zakona o varstvu kulturne dediščine zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje
spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
naslednje glavne programe:
- 1803 Programi v kulturi,
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere
mora občina skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi s prebujanjem sredneveškega trga Gutenwerth.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. Pridobitev finančnih sredstev za obnovo kulturne dediščine ter vzpostavitev Muzeja
misijonarja dr. Ignacija Knobleharja. Pripraviti aktivnosti za oživitev sredneveškega trga Gutenwerth.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Cilj je pridobiti nepovratna sredstva za obnovo stavbe starega župnišča
ter vzpostavitev Muzeja misijonarja dr. Ignacija Knobleharja. Nepovratna sredstva želimo pridobiti tudi za oživitev sredneveškega trga Gutenwerth.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 –Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 10.000 €
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Opis podprograma
Prednostna skrb podprograma je posvečena prenovi in ohranjanju spomenika kulturne dediščine – staro župnišče, s ciljem, da se zagotovi ohranitev
najpomembnejše kulturne dediščine ter omogoči njeno predstavitev javnosti z vzpostavitvijo Muzeja misijonarja dr. Ignacija Knobleharja. Ker
čakamo na primerne razpise, kjer bi projekt lahko prijavili v sofinanciranje, želimo v vmesnem času pripraviti tudi vse potrebno za oživitev
sredneveškega trga Gutenwerth.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za
izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pridobitev finančnih sredstev za obnovo kulturne dediščine ter vzpostavitev Muzeja misijonarja dr. Ignacija Knobleharja. Oživitev
sredneveškega trga Gutenwerth ter priprava razstave, ki bo pričala o izjemnosti Gutenwertha.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava načrtov za oživitev sredneveškega trga Gutenwerth.

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 1.191.872 €
Opis glavnega programa
Področje kulture obsega proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje in razvoj knjižničarstva v naši občini, za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva ter samostojni ustvarjalci na področju kulture, ki delujejo na območju
občine Škocjan, za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in javne infrastrukture na področju kulture ter za pokrivanje nekaterih stroškov
delovanja kulturnih objektov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in
ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.
Občina financira redno dejavnost in programe kulturnih društev v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: - večanje dostopnosti kulturnih vsebin
različnim občinstvom na območju občine, podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju
občine, podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine, večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na
območju občine, večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, literarne in kulturno
vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine, podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na
območju občine, spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, večanje kakovostnih kulturno vzgojnih
projektov, večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu, večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju občine, spodbujanje
projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, zagotoviti ustrezne prostore za
obstoj in razvoj društev na področju kulture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj: ohranjanje ali povečevanje knjižnične dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje
dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske
kulture, organizacija delavnic za osnovnošolsko mladino, predstavitev občine v medijih in seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in
dogodkih ter o delu in življenju v občini.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, število prireditev,
število prijavljenih kulturnih programov in projektov na javnem razpisu, število izvedenih kulturnih programov in projektov. Glavni letni izvedbeni
cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 90.731 €
Opis podprograma
Podpiranje delovanja knjižničarstva v občini.V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
nakup knjig ter pokrivanje materialnih stroškov za delovanje.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, Zakon o varstvu
kulturne dediščine, Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe
na področju varstva kulturne dediščine, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1),
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v Več občinah, in stroškov krajevnih
knjižnic, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razširiti ponudbo na področju knjižničarstva, doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, pospeševati izposojo knjižničnega
gradiva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševati
obračanje knjižničnega gradiva, biti posrednik pri razvoju bralne kulture.
Kazalniki: število izposoj knjižničnega gradiva.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 12.900 €
Opis podprograma
Občina Škocjan z letnimi javnimi razpisi za sofinanciranje programov na področju kulture sofinancira kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo
kulturna društva. S pogodbo sofinancira dejavnosti in program Območne izpostaveJavnega sklada za ljubiteljsko kulturno dejavnostNovo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih.Zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba vsakoletnih javnih razpisov.
Kazalniki: število sofinanciranih programov in projektov, število kakovostno izvedenih projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov. Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte.
Kazalniki: število sofinanciranih programov in projektov, število kakovostno izvedenih projektov.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 18.900 €
Opis podprograma
Vsebina programa je financiranje, lokalne televizije in izdaja občinskega glasila. Namen porabe sredstev je v pokrivanju stroškov objav in obvestil
o delu občine. Predstavitev občine v medijih na osnovi sklenjenih pogodb ter objava različnih dogodkov iz občine v občinskem glasilu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih, Zakon o dostopu informacij javnega značaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaradi boljšega informiranja občanov in občank o posameznih dogajanjih v občini se sredstva namenijo za financiranje lokalnega časopisa in
programa na lokalni televiziji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu. Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu in življenju v občini. Informiranje občanov
in občank o posameznih prireditvah ter drugih aktivnostih občine.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 1.088.241 €
Opis podprograma
V podprogramu so namenjena sredstva za gradnjo večnamenskega doma v Škocjanu ter izvedbo javnega razpisa za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje varstva naravne in kulturne dediščine ter izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za investicije - izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu ter izvedba javnega razpis za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 15.130 €
Opis glavnega programa
Finančna podpora posebnim skupinam kot so društvo upokojencev, izgnanci, Romi ter obdaritev predšolskih otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S sofinanciranjem društva upokojencev, izgnancev (in drugih podobnih) imamo cilj krepiti socialno varnost v naši občini ter zagotoviti sredstva
za delovanje posebnih skupin. V prednovoletnem času obdariti predšolske otroke. Določen del sredstev pa je namenjen tudi reševanju Romske
tematike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom. Izvedba Veselega decembra za predšolske otroke.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo
dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 18049004 programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 15.130 €
Opis podprograma
Namen tega podprograma je sofinanciranje drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo ugled občine ter reševanje Romske tematike.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S sofinanciranjem drugih organizacij imamo cilj krepiti socialno varnost v naši občini ter reševati Romsko tematiko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje društev, reševanje tekoče Romske tematike ter izvedba Veselega decembra za otroke. Letni cilj je enak
dolgoročnemu.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 25.400 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Škocjan ukvarja s športom ali športno rekreacijo, zagotavljanje ustrezne športne
infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu, omogočanje strokovnega dela v športu.
Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa organizirano, tako da se vključujejo v društva
ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo ljudje vseh starostnih obdobij. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na
razvoj mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine. Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno
izobraževalnega procesa. Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolje izkoriščeni tudi za potrebe učencev,
njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, nedeljah ter predvsem med počitnicami. Kakovostna športna
vzgoja je osnova vrhunskega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo
pomembno vlogo društva in njihovi strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu
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ljudi, tudi z iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje. Občina z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
športnih objektov podpira razvoj športa. Športni objekti morajo biti večnamenski in spremljajoči del ostale infrastrukture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci za merjenje doseganja ciljev pa so: povečanje števila otrok,
mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, povečanje števila športno aktivnih občanov,
povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v športu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 18059001 Programi športa.

18059001 - Programi športa
Vrednost: 22.400 €
Opis podprograma
Skladno s programom športa lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje
in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in
mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe
za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki
omogočajo promocijo občine Škocjan doma in širšem področju Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa, Pravilnik o
vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan ter pripadajoči Pogoji in merili za vrednotenje izvajalcev športnih programov v Občini Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Škocjan ukvarja s športom, zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na
področju športa, povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom, zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa,zagotavljanje prostorskih
pogojev za izvajanje športne dejavnosti.
Kazalci: delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu, število kategoriziranih športnikov na
področju občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni, povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se
ukvarjajo s športom, povečevanje deleža športno aktivnih v občini, izgradnja športnih objektov, pokritost celotne občine s športnimi objekti,
povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu.
Kazalci: delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa, število strokovno usposobljenih delavcev v športu.

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino: ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z
namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti čim več površin otroških igrišč za aktivno preživljanje prostega časa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev novega otroškega igrišča za prosti čas.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 922.894 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje
porabe
19
IZOBRAŽEVANJE
zajema
programe
na
področju
predšolske
vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
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Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in
demografske spremembe. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki
morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen
programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).
Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za
financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. Prav tako sodijo v to področje odhodki za
sofinanciranje tekmovanj učencev, sofinanciranje glasbene šole, izobraževanj za odrasle, izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji predšolskih otrok ter učencem in odraslim v naši občini zagotoviti
izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje
ter nadgradnje že pridobljenega znanja pri odraslih.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 703.600 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.V javnih
vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni
stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o
vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostnoizvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe
kurikula za vrtce; zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov
vrtca.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 19029001 Vrtci.

19029001 - Vrtci
Vrednost: 703.600 €
Opis podprograma
Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v
zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje
kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.S sredstvi v proračunu v celoti
zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo popuste za starše s stalnim bivališčem v
občini, rezervacijo in zdravstveno rezervacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Sklep o določitvi cene
programov v vrtcih na območju Občine Škocjan, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Škocjan zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti
racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.
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2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev. Zagotavljanje
prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.
3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanj kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v
javne vrtce.
Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcih, zaradi večjega vpisa otrok, zagotoviti delovanje novih
oddelkov.Zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši.
Kazalci: delež vseh otrok, vključenih v vrtec.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 71.800 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, šol za otroke s
posebnimi potrebami in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program
zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, s poudarkom na zagotavljanju kakovostne šolske prehrane, s katero se
vpliva na optimalen razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter učencem iz socialno manj vzpodbudnih
okolij zagotavljati enake možnosti dostopa do kakovostne šolske prehrane.Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje
razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in
organiziranje varstva vozačev. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje: Posvetovalnice za starše, šol za otroke s posebnimi potrebami,
programov za izobraževanje odraslih.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izidi osnovnošolskega izobraževanja: kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne
in državljanske (tudi evropske) zavesti; sodobni vzgojno-izobraževalni programi; ustrezna šolska mreža. Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega
izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z
upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi), ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so
pomembne za rast in razvoj celotne občine, zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za tekoče obratovanje objektov, kjer se izvaja osnovnošolska dejavnost, tudi glasbene šole in šol za otroke s posebnimi
potrebami, Posvetovalnice za starše, tekmovanja učencev, sofinanciranje izvajanja javnih del ter investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni
šoli. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo.

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 69.200 €
Opis podprograma
Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne
dejavnosti v osnovnih šolah – Posvetovalnica za starše, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje v
osnovni šoli. Sofinanciranje delovanja šol za otroke s posebnimi potrebami (OŠ Dragotin Kette, OŠ Ana Gale Sevnica).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda.V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo
populaciji šolskih otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. V prihodnjih
letih bomo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli, nadomeščanjem amortizirane opreme, strojev in tehnične naprave v šolskih objektih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.
Zagotavljanje sredstev za udeležbo učencev na tekmovanjih.
Kriterij: Število vključenih učencev na tekmovanja iz znanja.
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19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 2.600 €
Opis podprograma
Podprogram Glasbeno šolstvo obsega izvajanje programa, ki ga izvaja javni zavod Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, katerega
ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto in zajema tudi šolski okoliš Občine Škocjan. Izobraževanje zagotavlja možnosti za vključevanje in
dokončanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v ljubiteljske instrumentalne
skupine, posebej nadarjenim učencem pa vključitev v ustrezne srednješolske programe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje glasbene šole.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja, materialnih stroškov za delovanje, tekočega vzdrževanja objekta.
Kazalniki: Število vpisanih učencev v glasbeno šolo glede na število vpisanih otrok v osnovne šole.

1905–Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 2.000 €
Opis glavnega programa
V glavni program drugi izobraževalni programi sodijo predvsem sredstva za delovanje večgeneracijskega centra.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izobraževanje starejše populacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba delavnic za starejše. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002–Druge oblike izobraževanja
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanjevečgeneracijskega centra, ki deluje preko RIC-a Novo mesto in nudi storitve tudi
našim občanom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za vzpostavitev in delovanje večgeneracijskega centra.
Cilji podprograma so: izvedba različnih delavnic za učenje starejših – tretje življenjsko obdobje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba delavnic za starejše.
Kazalci: Število udeležencev na delavnicah.

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 145.494 €
Opis glavnega programa
V glavni program pomoči šolajočim sodijo predvsem sredstva zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj, organiziranje varstva
vozačevsubvencioniranje šole v naravi, regresiranje prehrane ter šolskih dejavnosti ter štipendije.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev enakih pogojev in večja kakovost vzgojnega dela. Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v
OŠ. Z občinskega proračuna pa se sofinancira tudi šola v naravi ter regresira prehrana ter šolske dejavnosti učencev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih,
kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu.
-19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 144.500 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za: prevozi šolskih otrok in njihovo varstvo (varstvo vozačev), sofinanciranje šole v naravi ter
regresiranje prehrane in šolskih dejavnosti za učence.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji podprograma so: varen ter pravočasen prevoz vseh učencev-vozačev ter zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi tudi tistim
učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, s čimer se omogoča dostopnost vsem udeležencem ter pomoč pri plačilu stroškov šolske
prehranein šolskih dejavnosti .
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ, sofinancirali šolo v naravi ter regresirali prehrano učencev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež udeleženih učencev v šoli v naravi glede na število vpisanih učencev, število
učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev.

19069003 - Štipendije
Vrednost: 994 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se izvajanje Štipendijske sheme Dolenjske, ki poteka preko Razvojnega centra Novo mesto. Razvojni center izvaja
sofinanciranje štipendij upravičencem, spremlja izvajanje pogodbenih obveznosti, ki vplivajo na izplačevanje štipendij ter izdaja zahtevka in
poročila oz. ostale spremljajoče aktivnosti skladno s sklepom o izbiri operacije ter Tristransko pogodbo o sofinanciranju operacije regijska
štipendijska shema za Dolenjsko za posamezno šolsko/študijsko leto.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in omejevanje bega možganov iz regije. Namen podelitve štipendije je: v čim
večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami podjetij v regiji, povečanje možnosti štipendiranja, ki mladi, prvim
iskalcem zaposlitve omogoča po končanem izobraževanju takojšno in ustrezno zaposlitev; zaposlovanje v domačem okolju ter zmanjšanje
zaostajanja izobrazbene ravni prebivalstva v regiji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje Štipendijske sheme za Dolenjsko preko tristranske pogodbe o sofinanciranju Regijske štipendijske sheme
za Dolenjsko za posamezno šolsko/študijsko leto.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 421.345 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih
oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. Transparentno in ažurno zagotavljanje
informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina, zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje
ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni
itd.), vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 421.345 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v
pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.Sem sodijo
storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov
družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za
odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini
na domu. V ta program sodijo tudi sofinanciranje pogrebnih stroškov, zagotavljanje sredstev za zmanjševanje materialne ogroženosti z
zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov ter financiranje izvajanja nalog, ki jih Rdeči križ NM,
Območni združenji RK Bučka in Škocjan, ter Župnijska Karitas Škocjan izvajajo za prebivalce z območja občine Škocjan.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji: zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih
storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo; zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam
za preživetje ali pokrivanje stroškov.
Izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti
dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne
zmorejo skrbeti zase. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 33.800 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev
invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje
plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje, Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev.Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami
oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje
v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število občanov, ki uporabijo storitev socialnega varstva invalidov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.Zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika.
Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnikom.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 90.000 €
Opis podprograma
V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokriva področje oskrba v splošnih domovih.Zakonodaja na področju socialnega varstva
določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve
pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje bivanja v
stanovanjskih skupinah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Program razvoja varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje,Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki
zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.Na podlagi veljavne zakonodaje in sprejetega pravilnika zagotavljati finančna sredstva za izpolnjevanje zakonskih
obveznosti ter obveznosti skladne s pravilnikom.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število občanov, katerim se bo zagotavljajo financiranje, skladno z Zakonom o
socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše
občane).

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 7.500 €
Opis podprograma
Sredstva so namenjena zagotavljanju plačil pogrebnih stroškov, znižane najemnine v neprofitnih stanovanjih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program boja proti revščini in socialni izključenosti, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva - posameznikom in družinam pri
zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.
Kazalci: Število občanov, ki so prejeli pomoč.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 290.045 €
Opis podprograma
V ta podprogram sodi sofinanciranje humanitarnih in invalidskih društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom,
da bi reševale socialne stiske in probleme občanov ter vzpostavitev delovanja ekosocialne kmetije.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na
področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan in Pravilnik o
spremembah tega pravilnika.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.Spodbujanje

delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno
korist posameznikov z območja občine in so namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi ter življenj, lajšanju socialnih in
psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno ter
samostojno življenje oseb s kronično boleznijo. Dolgoročno pa želimo vzpostaviti tudi delovanje ekosocialne kmetije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu. Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje humanitranih in drugih neprofitnih organizacij ter odkup zemljišča za
vzpostavitev delovanja ekosocialne kmetije.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 2.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Glavni cilj je zagotovitev sredstev za nemoteno odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni
program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 2.000 €
Opis glavnega programa
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in
s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okvirih tržnih
pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje proračunskih sredstev za odplačevanje glavnice dolgoročnega kredita.Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem
glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se bodo opravljala izplačila vseh stroškov, ki bodo nastali v skladu s kreditno pogodbo na področju dolgoročnega
zadolževanja in kratkoročnega zadolževanja.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno
učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilu v skladu s kreditnimi pogodbami.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 35.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki
niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar
omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Vrednost: 20.000 €
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa so vključena sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesrečna območju občine Škocjan. Sem spadajo
naravne nesreče, kot so: potres, poplave, plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma
je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.Vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in
čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.
Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po
posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno
zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 23029001 Rezerva občine.

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč. Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi posameznih operativnih planov vezanih
na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledice naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev
posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.
Kazalci za merjenje uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev bodo razvidni iz realizacije porabe proračunskih sredstev in izpolnitve obveznosti
glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 15.000 €
Opis glavnega programa
Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki omogočajo izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti župana, ki jih določa Zakon o
javnih financah in Odlok o proračunu občine za to leto. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med leto izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.Glavni letni izvedbeni cilji
sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 15.000 €
Opis podprograma
Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi omogočal nemoteno izvrševanje proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine Škocjan.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je lahko le čim natančnejše planiranje, tako da bo potrebno planirati čim manj sredstev za ta namen.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočanje učinkovitejšega izvrševanja proračuna občine.Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna
ni bilo mogoče planirati.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil
in nakup kapitalskih vlog.
Prilivi niso predvideni.
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 74.819 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih
nalog občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni
program:
- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 74.819 €
Opis glavnega programa
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in
s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okvirih tržnih
pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Vrednost: 74.819€
Opis podprograma
V okviru podprograma se bodo opravljala izplačila vseh stroškov, ki bodo nastali v skladu s kreditno pogodbo na področju dolgoročnega
zadolževanja in kratkoročnega zadolževanja.Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru
bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno
učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilu v skladu s kreditnimi pogodbami.
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Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01001 - Stroški sej občinskega sveta
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta. Ocena je, da bo v proračunskem letu izvedenih 6 rednih sej
občinskega sveta in sicer približno vsak drugi mesec (izjema so poletni meseci, kjer se predvidevajo dopusti), kar je bila praksa tudi v prejšnjih
letih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za stroške dejavnosti občinskega sveta se planira 7.000 €. Sejnine se bodo izplačale v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01002 - Stroški sej odborov
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje odborov občinskega sveta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za stroške dejavnosti odborov se planira 6.500 €, na podlagi realizacije preteklega leta ter načrtovanega števila sej. Sejnine se bodo izplačale v
skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov.

01005 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Veljavni Sklep o financiranju političnih strank določa, da skupna letna masa sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,2%
sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Za financiranje političnih strank je planiranih 5.000 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04004 - Objava občinskih predpisov
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije, sprejetih s strani
občinskega sveta ali župana.

Stran 66 od 110

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Načrtujejo se plačila stroškov objav Uradnem listu RS v višini 2.500 €. Ocena stroškov je narejena na podlagi podatkov tekočega leta ter
predvidenih objav v letu za katerega se sprejema proračun.

04006 - Spletna stran občine
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov dokončanja prenove spletne strani občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem del za prenovo uradne spletne strani občine ter terminskim planom, smo planirali sredstva v višini
4.000 €.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04001 - Občinske nagrade
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki namenjeni za občinska priznanja in nagrade pomenijo bruto znesek občinske nagrade. V času praznovanja praznika Občine Škocjan –
Knobleharjevo je objavljen javni poziv za oddajo predlogov za podelitev občinske nagrade ali priznanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za namen podelitve občinske nagrade se planira 1.000 €.

04007 - Prireditve ob občinskem prazniku in druge kult. prireditve
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku – KNOBLEHARJEVO (junij, julij), izvedbo Knobleharjeve
kolesarske dirke (september), Miklavžev sejem (december) in druge manjše kulturne prireditve. V ta namen je planirano 26.000 € proračunskih
sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na oceni stroškov izvedbe prireditev v preteklih letih in v tekočem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06001 - Delovanje SOS, ZOS
Vrednost: 5.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so namenjena sredstva za plačilo članarine za članstvo Združenja občin Slovenije in za povračilo stroškov storitve Skupne
notranje revizijske službe v okviru Združenja občin Slovenije ter plačilo članstva v Skupnosti občin Slovenije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na ocenjeni porabi v tekočem letu, ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna za prihodnje leto.
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14 - GOSPODARTVO
0403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14001 Druge promocijske aktivnosti (zgibanke, zloženke)
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so namenjena sredstva za tisk ali ponatis zloženk občine ter drugi operativni odhodki, ki bodo nastali ob izvajanju drugih
promocijskih aktivnosti (oglasi).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na ocenjeni porabi v tekočem letu, ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna za prihodnje leto ter
ob predpostavki, da se aktivno pristopi k promociji turističnih produktov v občini.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18001 - Programi lokalne televizije (Vaš kanal)
Vrednost: 4.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti na lokalni televiziji Vaš kanal, o dogajanjih v občini ter sodelovanje v
oddaji Županova ura.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem in tekočem letu 4.800 €.

18002 - Izdajanje občinskega časopisa (Naši koraki)
Vrednost: 14.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja občank in občanov o dogodkih, javnih razpisih v občini v lokalnem časopisu
Naši koraki, to stroški oblikovanja in tiska glasila ter sejnine članom Uredniškega odbora Naši koraki.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki 18002 temelji na ocenjeni porabi v tekočem letu, ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna za prihodnje
leto, na tej postavki smo planirali tudi stroške dostave občinskega glasila vsem gospodinjstvom v občini.

2000 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 2.350 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora ter morebitni stroški, ki bi nastali ob udeležbi konferenc,
seminarjev in simpozijev članov nadzornega odbora.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun so ocenjeni stroški v tekočem letu ter realizacija v preteklem letu.
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3000 - ŽUPAN
Vrednost: 74.121 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila
Vrednost: 48.591 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače župana. V postavki je zajet tudi regres za letni dopust, dodatki, povračila stroškov prehrane in
nadomestila ter prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje
Vrednost: 7.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom reprezentance (splošni material in storitve) ter izdatkom za službena potovanja (dnevnice, stroški
prevoza), stroški, ki bi nastali ob udelžbi župana na konferencah, seminarjih ali simpozijih, stroški telefona...
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki temelji na ocenjeni porabi v tekočem letu, ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna.

01012 - Nadomestilo za nepoklicno upravljanje funkcij
Vrednost: 12.830 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in pravilnika o plačah in delih plač
funkcionarjev Občine Škocjan, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04002 - Stroški pokroviteljstev in prireditev
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva na postavki bodo namenjena za stroške oglaševalskih storitev ter za izvedbo javnega razpisa občine za sofinanciranje dogodkov.
Predmet javnega razpis je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti,
ki delujejo na območju Občine Škocjan oz. so člani subjekta tudi občani Občine Škocjan oz. dogodek vključuje promocijo Občine Škocjan ter
dogodek oz. dejavnost vlagatelja ni sofinancirana iz drugega namena iz proračuna Občine Škocjan.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavkah temelji na ocenjeni porabi tekočega leta in preteklih let.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 5.737.895 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 – Makro – ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike
02005 – Strategija razvoja občine
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izvedbo strategije razvoja občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun predloga pravic so ocenjeni stroški za pripravo strategije razvoja občine.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02002 - Stroški plačilnega prometa (UJP, bankam)
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačevanjem v okviru zakladniškega podračuna
Občine Škocjan.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za izračun predloga pravic so ocenjeni stroški v tekočem letu.

02003 - Plačila za pobiranje taks
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastanejo v zvezi s pobiranjem občinskih dajatev oziroma dajatev, ki pripadajo
občini in je tako le-ta dolžna pokriti stroške njihovega pobiranja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški so planirani na podlagi ocene realizacije prihodkov, za katere občina plačuje provizijo za pobiranje ter planskega pisma Komunale Novo
mesto d.o.o.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04008 - Pravno svetovanje
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ti izdatki obsegajo predvsem plačilo odvetnikom za opravljene storitve, plačilo sodnih stroškov, notarskih storitev in v manjši meri plačilo drugih
stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina proračunske postavke temelji na podlagi vodenih oziroma odprtih zadev v teku, predvideni so stroški odvetnikov in stroki davčnih
postopkov.
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04012 – Vzdrževanje prostorov v lasti občine
Vrednost: 40.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki smo zajeli vse stroške, kateri nastajajo ob vzdrževanj prostorov oz. stavb katerih lastnica je občina (KD Bučka, Metelkov dom,
stavba pošte inaavtobusne postaje). Postavka zajema stroške električne energije, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovalne
premije...
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina proračunske postavke temelji na podlagi realizacije preteklih let ter ocenjene vrednosti zamenjave strehe na avtobusni postaji Škocjan.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06002 - Plače občinske uprave
Vrednost: 454.774 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost (podskupina kontov 400, 401)
Pri pripravi ocene se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF), Ul. RS št. 40.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe izhaja iz ocene realizacije preteklega in tekočega leta ter Zakona o uravnoteženju javnih financ in kadrovskega načrta.

06006 - Materialni stroški
Vrednost: 65.590 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru navedene postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave, ki se izvaja po posameznih področjih
proračunske porabe in proračunskih postavkah. Prav tako so v okviru postavke zajeti izdatki za material in energijo ter storitve, ki se nanašajo na
delo občinskega sveta in nadzornega odbora. Za zagotavljanje varnosti je sklenjena pogodba, ki vključuje tako naprave in sredstva za varovanje in
njihovo vzdrževanje, kakor tudi morebitne intervencije. Za zagotavljanje oskrbe z električno energijo je sklenjena pogodba z distributerjem po
pogojih, ki veljajo trenutno na trgu energije in imajo podlago v zakonodaji. Zagotavljanje oskrbe kuriva za ogrevanje ter vzdrževanje sistema oz.
ogrevalnih naprav se realizira z občasnimi naročili ob upoštevanju gibanja cen in tehnološkega stanja in naprav ter veljavnih predpisov v zvezi z
kurilnimi napravami. Oskrba z vodo in komunalnimi storitvami se zagotavlja preko pooblaščenega izvajalca javne službe v skladu z veljavno
zakonodajo in sprejetimi občinskimi odloki. Zagotavljanje oskrbe z TK storitvami se izvaja preko ponudnikov, ki v celoti pokrivajo paleto storitev
skladno z veljavno zakonodajo in normativi za TK tako, da je zagotovljena možnost elektronskih komunikacij za vse službe občine. Na proračunski
postavki so zagotovljena tudi finančna sredstva za plačilo stroškov udeležbe delavcevobčinske uprave na konferencah, seminarjih in simpozijih,
stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih ter poštne storitve za oddajo poštnih pošiljk.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Materialni stroški so planirani glede na realizacijo v tekočem letu, ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračuna za prihodnje leto.

06030 - Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva
Vrednost: 246.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Organ skupne občinske uprave občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki se ustanavlja z namenom učinkovitejšega,
racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in
občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva so planirani na podlagi predvidene razdelitve stroškov po občinah ter zajemajo stroške
sredstev za plače in materialne stroške kot so: čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve, stroške uniforme in službene obleke,
vzdrževanje vozila, najemnine, licenčnine, izdatke za strokovno izobraževanje, izdelava elaborata prometne ureditve, najem vozila, nakup
službenih telefonov itd.

06032 – Družbeno koristno delo
Vrednost: 1.450 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevoza in povračilo stroškov prehrane na delo. Sredstva se refundirajo na podlagi zahtevka
podanega na Center za socialno delo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški so planirani glede na predvidene stroške izvedbe družbeno koristnega dela v tekočem letu.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06017 - Vzdrževanje upravnih prostorov
Vrednost: 7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja stavbe občinske uprave. V postavki so vključeni stroški storitev vzdrževanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so oblikovana glede na zastavljene cilje za vzdrževalna dela na stavbi občinske uprave.

06019 - Tekoče vzdrževanje računalnikov in druge opreme
Vrednost: 36.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se planirajo stroški najema ter tekočega vzdrževanja računalnikov in obstoječe računalniške ter programske opreme. Načrtovana
poraba sredstev je namenjena za vzdrževanje spletnih geografsko informacijskih sistemov (PISO), ki omogočajo spletni dostop do prostorskih
podatkov vsem uporabnikom, ki imajo možnost internetnega dostopa ter računovodskih programov (GRAD) in programa za evidentiranje
dokumentarnega gradiva občine (Odos).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so oblikovana glede na realizacijo tekočega vzdrževanja v tekočem letu in planirane posodobitve obstoječih licenčnih
programov. Postavka zajema tudi stroške najema strojne računalniške opreme (ANNI).

06020 - Najemnina za kopirni stroj
Vrednost: 2.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za plačevanje najemnine fotokopirnega stroja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe temelji na oceni realizacije v preteklem letu.

06025 - Nakup osnovnih sredstev
Vrednost: 19.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirani stroški nakupa opreme za potrebe občinske uprave in racionalnejšega poslovanja. V letu 2021 smo planirali tusi sredstva
za nakup avtomobila, za komunalnega delavca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0003 Nakup osnovnih sredstev
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Trenutno stanje na področju pohištva, druge opreme in programske opreme je zadovoljivo, sredstva so namenjena za morebitne nujne nakupe v
primeru okvare (faks, telefon, tiskalniki, oprema za vzdrževanje vrtov…).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 - Oprema enot CZ
Vrednost: 5.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajalo se bo opremljanje enot CZ v skladu z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite in lastni oceni prioritet v skladu s
sklepom župana o določitvi in organiziranju štabov, enot in služb in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje ter letnim občinskim
načrtom opremljanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0004 Oprema enot CZ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Specifičnosti postavke se nanašajo na večletno opremljanja sil za zaščito in reševanje. Cilj je zagotavljanje izvajanja civilne zaščite. V letu 2021
se planira nakup aparata za polnjenje jeklenk dihalnih aparatov.

07002 - Usposabljanje in stroški enot CZ
Vrednost: 3. 000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtujejo se sredstva za usposabljanje pripadnikov CZ na občinski ravni, za razvijanje in dvig štabne kulture vodenja in aktiviranja enot CZ.
Usklajevali bomo naloge skupaj z izpostavo za zaščito in reševanje v Novem mestu, predvsem v delu izdelave temeljnih državnih načrtov in
delovanja sistema opazovanja obveščanja in alarmiranja (regijski center za obveščanje) ter zvez zaščite in reševanja (ZARE plus).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Celotno usposabljanje in pripravljenost na nesreče je raven operativne pripravljenosti in delovanja in se razvojno naravna samo glede na dejansko
število izvedenih usposabljanj in dejansko število pripadnikov CZ ter dejanske porabe materialov in opreme pri tem. Za posameznike se stroški
obračunavajo v skladu z Uredbo o nadomestilih plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Vsi skupni
stroški izvajanja nalog in dejavnosti se načrtujejo po konkretni elaboratizaciji v fazi priprave za vajo oziroma usposabljanje in obračunavajo po
dejanskih stroških nastalih pri eventualni dejavnosti ob pripravljenosti in reševanju. Cilj je zagotavljanje izvajanja civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07003 - Dejavnost gasilskih društev
Vrednost: 16.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost se načrtuje za pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot in hitri odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah nesreč in ogrožanja, predvsem ob
požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih dobrin, poplavah in neurjih, potresih in drugih nesrečah na območju. Gasilska društva
vzdržujejo in ohranjajo večjo količino gasilske tehnike in specialne gasilske opreme in sredstev za splošno zaščito in reševanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Večino stroškovnih pokazateljev je element splošnih meril poenotenih na ravni gasilske zveze Slovenije. Gasilska društva na podlagi letnih
programov delovanja zagotavljajo potrebni operativno taktični nivo pripravljenosti v skladu z gasilskimi merili in predpisi. Sredstva so namenjena
za nakup strokovne literatura ter delovanje gasilskih društev, kar se zagotavlja preko izvedbe javnega razpisa. Cilj je zagotavljanje izvajanja sistema
varstva pred požarom in drugimi nesrečami.

07004 - Zavarovanja gasilskih društev in drugi stroški
Vrednost: 9.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, opremo in osebje ter pristojbine za registracijo
vozil in drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih pogodb ter pristojbin za registracijo vozil. Cilj je zagotavljanje izvajanja sistema varstva pred
požarom in drugimi nesrečami.

07005 - Investicije v gasilstvu
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov in pomožnih objektov. V letih 2021 in
2020 je cilj izgradnja novega gasilskega doma za PGD Grmovlje. .Zagotovljen je stalen vir sofinanciranja za namensko nabavo gasilske opreme
iz zbranih državnih virov požarne takse v skladu z zakonom o požarnem varstvu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0005 Investicije v gasilstvu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
O porabi se vodi evidenca in izdeluje letno poročilo. Poročila in dokazila o uporabi sredstev so pogoj za pridobitev sredstev v naslednjem
proračunskem obdobju. Sredstva za investicije se bodo gasilskim društvo razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa. Cilj je zagotavljanje
izvajanja sistema varstva pred požarom in drugimi nesrečami.

07006 – Sofinanciranje Gasilske zveze Novo mesto
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost sofinanciranja obvezne javne službe za katero mora po Zakonom o požarnem varstvu imeti skrb tudi občina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Strošek sofinanciranja obsega pripravljenosti požarnega varstva ter strošek izvedbe izobraževanj in gasilskih tekmovanj ki so namenjeni za dvig
kakovosti delovanja prostovoljnih gasilskih društev. Cilj je zagotavljanje izvajanja sistema varstva pred požarom in drugimi nesrečami.

07007 – Gasilsko reševalni centra Novo mesto
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost sofinanciranja obvezne javne službe za katero mora po Zakonom o požarnem varstvu imeti skrb tudi občina.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Cilj je zagotavljanje izvajanja sistema varstva pred požarom in drugimi nesrečami.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
08001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vrednost: 1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost zajema preventivne akcije, ki so namenjene mladim udeležencem v prometu iz področja prometne varnosti in prometne vzgoje. Namen
delovanja je predvsem v izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nalog iz dejavnosti preventive in vzgoje v cestnem prometu (pričetek novega šolskega leta...) ter
povrnitev stroškov ob morebitni udeležbi članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na izobraževanjih. Cilj je skrb za varnost in
preventivo v cestnem prometu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 - Subvencije kmetijskemu sektorju
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S selektivnimi razpisnimi pogoji želimo usmerjati investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, pogoje in
možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva, izboljšanje varstva okolja in
izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave hrane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0006 Subvencije kmetijskemu sektorju
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in predelave hrane in zmanjšanju negativnih vplivov
v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo ter
predelavo.Cilj je podpora kmetijskemu sektorju, ki je v naši občini primarna dejavnost.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11002 - Podpora kmetijskim društvom
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij
(društev ali zvez idr.). S podporo in sofinanciranjem društev ali zvez in drugih oblik združenj ter njihovo delovanje, izobraževanja kmetov in
mladih prevzemnikov kmetij se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, promociji kmetijstva in podeželja, izboljšanje
organizacijske strukture v kmetijstvu, organiziranje samopomoči med člani društev ali zvez.
Sredstva so preko javnega razpisa namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti kmetijskih društev in kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih
registriranih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in
udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo v Občini Škocjan ter za izvedbo posameznih aktivnosti društev, ki delujejo na področju
kmetijstva in kmetijstvu vzporednih dejavnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo delila skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti ter pripadajočimi Kriteriji in merili
o vrednotenju dejavnosti na področju kmetijstva in kmetijstvu vzporedne dejavnosti.

11010 –Projekti CLLD
Vrednost: 3.321 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilj planiranih proračunskih sredstev je pokrivanje stroškov za izvedbo prijav na razpise preko programa CLLD.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo namenjena zapokrivanje stroškovpomoči pri prijavi in za spremljanje izvajanja programov CLLD, ki jih vodi Razvojni center NM
d.o.o..

11011 – Zeliščarski center JV Slovenije
Vrednost: 41.881 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območje Zagraškega loga zajema večnamenski objekt ob vhodu, območje velikosti 7,5 ha predstavlja zeliščarski park z zeliščarskimi nasadi,
urejeni so objekti kulturne dediščine t.i. Muzej na prostem (gartelc, Rangusova hiša, kašča, svinjak), zelenjavni vrt, zeliščna pot (lahka pohodna
krožna pot) z energijsko točko, energijska pot, učilnice na prostem, izvir, mokrišče, Goriški potok, neokrnjena naravo...
Park poleg etnoloških ponuja tudi veliko naravnih zanimivosti, saj je prava zakladnica avtohtonih rastlin, posebnost parka pa je tudi geološki steber
avtohtonih kamnin, ki trdno, a nemo pričajo o podzemnem bogastvu parka in okolice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-16-0005 Zeliščarski center JV Slovenije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo namenjena zapokrivanje stroškov vzpostavitve delovanja Zeliščarskega centra JV Slovenije, obnovo, rekonstrukcijo pomožnih
objektov in vzdrževanje ter pokrivanje stroškov dela enega zaposlenega. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije tekočega leta.

11012 – Ureditev Štritovskega jezera
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilj planiranih proračunskih sredstev je ureditev Štritovskega jezera.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0007 Ureditev Štritovskega jezera
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter načrte ureditve. Višino sredstev smo planirali na podlagi ocene priprave
projektne dokumentacije.
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilj planiranih proračunskih sredstev je ureditev Štritovskega jezera.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0007 Ureditev Štritovskega jezera
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter načrte ureditve. Višino sredstev smo planirali na podlagi ocene priprave
projektne dokumentacije.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11004 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in
dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azil).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina na podlagi zakonskih obvez v primeru najdene zapuščene živali krije stroške za oskrbo te živali v azilu.Cilj je varstvo zapuščenih živalih
in podpora ravnanju v teh primerih.

11009 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Vrednost: 700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razdelitev sredstev katere so dolžne plačati lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v RS.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina mora na podlagi zakonskih obvez razdeliti sredstva nazaj lovskim družinam, ki plačujejo koncesijsko dajatev. Višina sredstev je planirana
na podlagi prejetih sredstev s strani državnega proračuna v tekočem letu z upoštevanjem izhodišč za pripravo proračuna za prihodnje leto. Cilj je
podpora delovanju lovskih društev.

1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11003 - Vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 5.160 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, kar je opredeljeno s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Zavodom za gozdove RS. Izvajajo se dela vzdrževanja cest v zasebnih gozdovih, cest v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije in gozdnih cest
v državnih gozdovih.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v prihodnjem letu.Cilj
so vzdrževane in vozne gozdne ceste.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13003 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Vrednost: 121.250 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih
cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest ter nadzor nad izvedenimi deli.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in
posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom
zimske službe. Sredstva smo planirali glede na porabo proračunske postavke v preteklih letih.

13022 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Vrednost: 91.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest ter nadzor nad izvedenimi deli.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poglavitno izhodišče predstavlja pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Izhodišče je osvojeni
obseg ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno
vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest,
redno vzdrževanje cestnih objektov in intervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih. Pri pripravi predloga vzdrževanja
in varstva občinskih cest so bila upoštevana še naslednja izhodišča: z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in
gospodarstvo ob najbolj obremenjenih občinskih cestah; s sprotnimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest in objektov
na njih; z ukrepi na cestah doseči urejen videz cest tako, do bodo ceste in njihovo okolje prijazne za uporabnike.

13022 - Tekoče vzdrževanje makadamskih cest
Vrednost: 20.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja makadamskih cest ter nadzor nad izvedenimi deli.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. Cilj je varnost v cestnem prometu

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13007 – Cesta Osrečje
Vrednost: 220.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za ureditev ceste skozi vas Osrečje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-19-0002 Cesta Osrečje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina proračunskih sredstev je planirana na podlagi ocene vrednosti izvedbe projekta. Cilj je varnost v cestnem prometu.

13012 - Gradnja in obnova cest
Vrednost: 65.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev in asfaltacijo makadamskih odsekov cest v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0027 Gradnja in obnova cest
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter modernizacija občinskih lokalnih cest.Cilj je varnost v cestnem prometu.

13017 - Gradnja širokopasovnega omrežja
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za polaganje cevi za optično omrežje ob izgradnji novih odsekov cest v občini.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0026 Gradnja širokopasovnega omrežja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potreba po izboljšanju komunikacijskih poti.Cilj je razvoj optičnega omrežja.

13027 – Polnilna postaja za električna vozila
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje Polnilne postaje za električna vozila.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena vzdrževanju in vključitev polnilne postaje v plačilni sistem.

13030 – Regionalna kolesarska povezava NM-Škocjan
Vrednost: 524.341 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet obravnave projekta je dograditev manjkajoče ali ureditev nove varne kolesarske povezave med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami
in Škocjanom. V tej fazi smo že uskladili projektne naloge z zahtevami DRSI, podpisana je konzorcijska pogodba. Gre za projekt Dogovora regije,
koordinira ga Razvojni center Novo mesto, vodilni projektni partner je Mestna Občina Novo mesto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-18-0001Regionalna kolesarska povezava NM-Škocjan
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na predviden obseg del za vzpostavitev regionalne kolesarke povezave na osnovi novelirane dokumentacije.

13034 – Obnova mostov
Vrednost: 37.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena zarekonstrukcijo in adaptacijo mostu v Mačkovcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-19-0006 Obnova mostov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planiranaglede na predviden obseg del za rekonstrukcijo in adaptacijo mostu v Mačkovcu.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13005 - Prometne označbe in signalizacija, avtob. postajališča, parkirišča
Vrednost: 21.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in postavitev prometne signalizacije v skladu s 67. členom Zakona o javni cestah in
odločbah PIRS-a ter za naku ene avtobusne postaje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0009 Prometne označbe in signalizacija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: postavitev obvestilnih tabel v skladu z elaboratom, obnovitev in postavitev prometnih znakov in cestnih
ogledal, postavitev in zamenjava odbojnih ograj, obnova in izvedba talnih označb na lokalnih cestah in javnih poteh ter morebiten nakup barve
za pleskanje avtobusnih postajališč. Cilj je varnosti v cestnem prometu.

13006 - Banka cestnih podatkov
Vrednost: 400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke so namenjena za vzdrževanje baze prometnih podatkov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so v vodenju evidenc občinskih cest.Cilj je urejena evidenca za potrebe vzdrževanja in razvoja področja.

13029004 - Cestna razsvetljava
13001 - Javna razsvetljava - električna energija
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za plačilo dobavljene električne energije in omrežnine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v prihodnjem letu.Cilj je
delovanje javne razsvetljave.

13002 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, za posodobitev katastra javne razsvetljave ter ostala dela potrebna za nemoteno
delovanje javne razsvetljave. Za to postavko imamo sklenjeno letno pogodbo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na realizaciji odhodkov v tekočem letu. Cilje je vzdrževana infrastruktura in varnost v cestnem prometu.

13014 - Izgradnja in obnova javne razsvetljave
Vrednost: 11.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za morebitno postavitev javne razsvetljave na odsekih novo urejenih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic temelji na predvidenih stroških izgradnje nove javne razsvetljave. Cilj je varnost v cestnem prometu in urejeno naselje.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13033 - Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov Dobruška vas
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Potreba po zagotovitvi prometne varnosti v vaseh skozi katere gre regionalna cesta..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-18-0004 Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov DV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnikov v Dobruški vasi. Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem
prometu.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14005 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 6.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nepovratna sredstva bodo, na podlagi javnega razpisa, ki je namenjen mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom,
usmerjena v spodbujanje naložbenih investicij in svetovalnih storitev pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na javne razpise, v spodbujanje
promocije izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0011 Razvojni programi malega gospodarstva
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva. Razpis se je prvič izvedel v letu 2010 na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan. V
okviru te proračunske postavke se aktivnosti dodeljevanja sredstev na podlagi javnega razpisa izvajajo preko NRP.Cilje je podpora našim
podjetnikom, razvoj gospodarstva.

14011 - Sofinanciranje Razvojnega centra Novo mesto (spodbujanje regionalnega razvoja)
Vrednost: 8.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto in programov za spodbujanje
regionalnega razvoja (sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, koordinacija regijskih projektov in izdelava akcijskih načrtov in
razvojnih potencialov ter strategij).
Razvojni center Novo mesto (RC NM) izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Za te naloge ga je
pooblastil Svet regije JV Slovenija. Naloge se izvajajo skladno s sprejeto Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji JV Slovenija za
obdobje 2021-2027. Predvidene naloge, ki so predmet financiranja (fiksni del) so:
- spremljanje in vrednotenje RRP 2014-2020,
- priprava RRP za programsko obdobje 2021-2027,
- sodelovanje in podpora pri delovanju regionalnega razvojnega sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- sodelovanje v strokovnih-delovnih skupinah za pripravo izhodišč, usmeritev in gradiv za obravnavo na sejah Razvojnega sveta kohezijske regije
Vzhodna Slovenija, kamor je vključena regija JV Slovenija (zastopanje interesov regije v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija), sodelovanje pri pripravi izhodišč za oblikovanje ukrepov in instrumentov pomoči oz. razvojne podpore s strani države za problemska območja, kot
jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej občin (skrbništvo občin).
Ključni elementi uresničevanja regionalnega razvojnega programa so regijski projekti, ki uresničujejo razvojne prioritete regije in izkoriščajo njene
razvojne potenciale. Projekti celovito rešujejo določeno problematiko v okviru razvojne regije in imajo širši razvojni vpliv na razvojno regijo in
tudi izven nje. RC NM bo glede na izkazana problemska področja in/ali potrebe več občin, ki narekujejo potrebe po celovitem pristopu, oblikoval
in opredelil skupne regijske projekte.
Gre predvsem za naslednje aktivnosti, ki so predmet financiranje (variabilni del):
- prepoznavanje (identifikacija) razvojnih problemov na nivoju regije, analiza problemskega področja, iskanje rešitev in priprava predlogov za
razreševanje prepoznanih razvojnih problemov,
- razreševanje razvojnih problemov in usklajevanje razvojnih odločitev, ki poteka med regionalno in nacionalno ravnjo,
- priprava, usklajevanje in koordinacija medregijskih projektov, ki imajo širši razvojni vpliv na razvojno regijo in tudi izven nje, - spodbujanje
oblikovanja razvojnih partnerstev z namenom celostnega pristopa pri uresničevanju razvojnih ciljev in prioritet, določenih v regionalnem
razvojnem programu,
- priprava projektnih predlogov v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, ki je namenjeno čezmejnemu reševanju težav, ki zahtevajo skupno
rešitev in skupnemu razvoju potenciala raznolikih ozemelj v okviru Evropske unije,
- vključevanje regijskih pobud v strateške načrte razvojno inovacijskih partnerstev, ki se oblikujejo na nacionalnem nivoju,
- izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti in nalog v skladu s sprejetimi odločitvami Sveta regije JV Slovenija in Razvojnega sveta regije
JV Slovenija.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razvojni center Novo mesto so leta 1998 ustanovile občine z Dolenjske kot pravno osebo za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne
regije in se sofinancira iz proračunskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi planskega pisma RC NM d.o.o.. Cilje je izvajanje regionalne
politike preko mehanizmov EU.
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14019 - Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko
Vrednost: 2.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za Dolenjsko, in sicer stroškov, ki nastajajo iz naslova
dodeljevanja namenskih posojil mikro, podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnim zavodom, društvom, zadrugam, socialnim podjetjem in
fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo v regiji JV Slovenija. Sem spadajo stroški priprave in objave javnega razpisa ter morebitna
obvestila o zaprtju razpisa v Uradnem listu, priprava dokumentacije za izvajanje projekta, računovodsko in finančno spremljanje projekta, stroški
dela (informativni razgovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi iz zapiranju finančne
konstrukcije, priprava predlogov za obravnavo na garancijskem odboru, koordinacija z bankami, urejanje zavarovanj za dane garancije, kontrole
investicij na terenu, stroški strokovnega izobraževanja,…), stroški organizacije in delovanja odborov, poslovni in materialni stroški v zvezi z
izvajanjem GSD (amortizacija opreme, stroški promocije razpisa, poštni stroški in ostali materialni stroški), priprava in priglasitev sheme po »De
minimis«. Namen projekta je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji in ustvarjanje novih delovnih mest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let ter pogodbeni obveznosti. Cilj je podpora podjetništvu, naših občinskih
podjetnikov ter razvoj malega gospodarstva.

14020 – Spodbujanje podjetništva (Izzivi za mlade, Podjetniška konferenca)
Vrednost: 2.860 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program je namenjen osnovnim in srednjim šolam. Podjetniške ekipe iz osnovnih in srednjih šol, pod vodstvom šolskih mentorjev, iščejo rešitve
za izzive, ki so podani s strani podjetij oz. občine. Gre za program povezovanja šolstva z gospodarskimi družbami, prenosa idej, izkušenj in znanja
z namenom spodbujanja podjetništva med mladimi. Udeleženci spoznavajo prvine ustvarjalnosti, inovativnosti in elemente poslovnega modela.
Preko podjetniških aktivnosti mladim kažemo možnosti, da lahko s trdim delom in dobro idejo, vsak prispeva svoj del za boljši jutri. S programom
spodbujamo mlade, da že v času šolanja postanejo bolj aktivni, da se vključujejo v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in kompetenc.
Mlade na ta način delamo bolj zaposljive, svoje znanje bodo izkoristili za odprtje podjetij in s tem generiranja novih delovnih mest, posledično z
izvajanjem tega programa vplivamo na gospodarski razvoj občine. Predmet sofinanciranja so stroški dela za izvedbo programa, delo mentorjev iz
šol na območju občine in morebitni material za izvedbo podjetniškega izziva (didaktični in pisarniški material …).
RC NM želi podjetjem, podjetnikom, tistim, ki šele razmišljajo o razvoju podjetniških idej ter širši zainteresirani javnosti predstaviti sodobne
trende in ponuditi podrobnejši vpogled v izbrano tematiko, ki bo vodilo podjetniške konference, ki jo bomo organizirali v regiji. Organizacija
regijske podjetniške konference, bo ponudila:
- strukturirano mreženje s proaktivnimi podjetniki,
- predstavitev dobrih praks zbranih predavateljev,
- sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov,
- krepitev zavedanja o medsebojni pomoči, ki je ključ do rasti in uspeha,
- ter druge uporabne, trendovske podjetniške vsebine. P
odjetniška ekipa RC NM bo celoten dogodek koordinirala in organizirala.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let ter pogodbeni obveznosti. Cilje je podpora podjetništvu, gospodarstvu, za naše
podjetnike.

14021 - Spodbujanje inovativnih podjetniških predlogov
Vrednost: 2.025 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program spodbuja mikro in majhne gospodarske družbe, samostojne podjetnike in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji k razvijanju novih
proizvodov, uvajanju novih procesov in storitev, k inovativnemu načinu odzivanja na zahteve trgov. Poudarek je na razvoju inovativnih izdelkov,
storitev in procesov oz. razrešitve proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega
izziva (problema) na inovativen način.
Gre za model sofinanciranja podjetniške inovativnosti, kjer podjetje v okviru javnega povabila predloži vlogo, v kateri opravičuje inovativni
predmet vloge in se nanaša na preteklo obdobje. Upravičenec, katerega vloga je pozitivno ocenjena, uveljavlja upravičene stroške, ki jih dobi
povrnjene. RC NM pripravi in objavi javno povabilo ter nudi strokovno podporo podjetjem pri pripravi vloge in prijavi projekta. S financiranjem
programa bo Občina omogočila upravičencem s sedežem v njihovi občini udeležbo na javnem povabilu in s tem prispevala k povečanju deleža
inovativnih podjetij v občini. Občina s podporo programa omogoča podjetjem s sedežem v občini razvoj inovativnih podjetniških rešitev ter boljšo
konkurenčnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB121-20-0012 Spodbujanje inovativnih podjetniških predlogov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni ter realizaciji preteklih let ter pogodbeni obveznosti. Cilj je podpora podjetništvu, naših občinskih
podjetnikov ter razvoj malega gospodarstva.
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14024 - Financiranje in izvajanje sheme subvencija obrestne mere
Vrednost: 2.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 je RC NM za občine (7 občin Dolenjske subregije) razvil shemo za sofinanciranje subvencije obrestne mere, ki je namenjena delnemu
ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Projekt je trajen, saj bo nudil mikro in malemu
podjetniškemu segmentu podporo pri poslovanju in nadaljnjemu razvoju.
Subvencija predstavlja državno pomoč, zato je shema SOM ustrezno priglašena kot državna pomoč po pravilu »de minimis«. Shema SOM ima
izdano mnenje o skladnosti s predpisi o državnih pomočeh (Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013) do konca leta 2020, ko se zaključuje tekoče
programsko obdobje. Skladno z dopisom Ministrstva za finance se priglasitev avtomatično podaljša za 3 leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB121-20-0013 Subvencija obrestne mere
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na planskem pismu in pogodbeni obveznosti. Cilj je podpora podjetništvu, naših občinskih podjetnikov ter razvoj
malega gospodarstva.

14025 – Plinifikacija v Občini Škocjan
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Škocjan je podjetju Plinovodi d.o.o. prodala parcelo v coni, kjer se je že zgradila merilno regulacijska postaja. Podjetje Petrol d. d je s
plinovodnim omrežjem povezala merilno regulacijsko postajo in občino Šentjernej. V občini Škocjan poteka izgradnja plinovodnega omrežja na
tistih delih trase kjer se prekriva z drugimi investicijami, ki so v teku.
Sredstva so namenjena za geodetske storitve ter sodne stroške za izvedbo plinifikacije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe temelji na oceni stroškov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14003 - Delovanje turističnih društev
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so preko javnega razpisa namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov. Sofinancira se redna dejavnost društva ter
posamezne aktivnosti kot so organizacija samostojne turistične prireditve ali sodelovanje na turistični prireditvi ter sprejem obiskovalcev naše
občine s turističnim vodičem, kjer se predstavi naravna in kulturna dediščina ter ljudski običaji za turistične namene. Sofinancirajo se tudi ostale
aktivnosti, ki so usmerjene v urejanje okolja za lepšo podobo kraja, urejanje turistične infrastrukture, ter izvajanje ostalih promocijskih in
informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena kot npr. vzgajanje turističnega podmladka, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma ter druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. Sofinancirajo se
tudi najrazličnejši turistični projekti kot npr.: izdaja promocijskega materiala, označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel ter izobraževanja,
ki so namenjena strokovnemu izpopolnjevanju kadrov, ki delajo v društvih na področju turizma. Sredstva bodo izvajalcem turističnih programov
in projektov razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo delila skladno s Pravilnikom o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 18/09
in 40/10) ter pripadajočimi Merili in kriteriji za financiranje in sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan. Turistična
društva s svojimi aktivnostmi pomagajo ozaveščati turistične ponudnike in lokalno prebivalstvo z možnostjo trženja turistične ponudbe in
turističnih produktov. Rezultati javnih razpisov iz preteklih let kažejo, da ta društva uspešno vzpodbujajo krepitev turistične kulture in spodbujajo
pozitivni odnos lokalnega prebivalstva do turistov.

14014 – Mreža postajališč za avtodome
Vrednost: 8. 720 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nosilka projekta je občina Mirna.Sredstva občin bodo namenjena promociji, razvoju in vodenju projekta. Preko projekta bo v nadaljevanju
vzpostavljena infrastruktura, izvajana okrepljena promocija ter razvita in vključena lokalna turistična ponudba. Zaradi povečevanja pomena mreže
postajališč in trenda rasti tovrstnega turizma z vidika močnega potenciala za razvoj in promocijo turistične ponudbe v lokalnem okolju in nudenja
kvalitetnih turističnih vsebin z dodano vrednostjo in novimi delovnimi mesti je pomembno, da se v mrežo vključi čim večje število občin. Trenutno
je v projekt vključenih že 57 slovenskih občin.Na proračunski postavki so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ter za postavitev
enega postajališča (na Bučki pri kulturnem domu).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-14-0009 Mreža postajališč za avtodome
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so v proračun umeščena na podlagi predvidenih stroškov za promocijo in morebitno izgradnjo postajališča. Cilj je promocija
občine, pospeševanje turizma in gospodarskih dejavnosti.

14015 – Urejanje zelenih javnih površin (zelenice, parki, rondoji, pešpoti…)
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za urejanje zelenih javnih površin (zelenice, parki, rondoji, pešpoti…)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so v proračun umeščena na podlagi predvidenih stroškov za urejanje zelenih javnih površin.Cilj je urejeno okolje.

14016 – Smučarski center Gače
Vrednost: 1.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za nakup smučarskih kart za Smučarski center Gače kot finančna pomoč občine za obratovanje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so v proračun umeščena na podlagi predvidenih stroškov.Cilj je zagotovitev delovanja smučišča v naši bližnji okolici.

14017 – Razvoj in promocija kolektivne tržne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi povabila Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. smo pristopili k sodelovanju v skupnem projektu na temo povezovanja lokalnih
ponudnikov. Projekt je sofinanciran v višini 80 % (nepovratnih sredstev) od upravičenih stroškov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so v proračun umeščena na podlagi predvidenih stroškov za razvoj in promocijo ter povezovanje lokalnih ponudnikov
(Dobrote Dolenjske). Cilj je pospeševanje turizma in razvoj gospodarstva.

14023 – Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju oblikovanja in promocije turistične ponudbe regije JV Slovenija na domačih in tujih
trgih:
• podpora turističnemu gospodarstvu (ponudnikom) v občini pri razvoju in promociji njihove ponudbe (delavnice za ponudnike, individualno
svetovanje, vključevanje v turistične produkte, skupne predstavitve na dogodkih doma in v tujini, promocija na spletnih straneh in družbenih
omrežjih, študijske ture za novinarje),
• pomoč občini pri aktivnostih vezanih na delovanje turistično informacijskih centrov, skupni promocijski materiali, delavnice za zaposlene na
TICih, turistične vodnike, promocija občinskih turističnih prireditev, razvoj turističnih produktov,
• krovna promocija regije kot turistične destinacije, krepitev prepoznavnosti tržne znamke (digitalni marketing) in drugi mediji, razvoj novih
produktov in oblik trženja (informacijska turistična točka regije).
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Sredstva razpisa so namenjena oblikovanju novih in nadgradnjo obstoječih turističnih produktov destinacije in zahtevajo sodelovanje tako javnega
kot zasebnega sektorja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska sredstva so v proračun umeščena na podlagi predvidenih stroškov za razvoj in promocijo ter povezovanje lokalnih ponudnikov.Cilje
je pospeševanja razvoja turizma in gospodarstva.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15002 - CEROD
Vrednost: 7.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za nadaljevanje druge etape projekta CeROD (regijski Center za ravnanje z odpadki Dolenjske) ali CeRO DBK, ki vključuje
15 občin z Dolenjske, Bele krajine in Posavja in zajema izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo potrebnih objektov za mehansko-biološko
obdelavo (MBO) odpadkov z zunanjo ureditvijo in izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcedne in tehnološke vode, vse ob obstoječem odlagališču
nenevarnih odpadkov Leskovec, ki se nahaja pri Velikih Brusnicah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0014 Projekt CEROD
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popravljen izvleček iz investicijskega projekta, ki ga je preko CeROD-a posredovala Mestna občina Novo mesto. Cilj je zagotavljanje zdravega
življenjskega okolja.

15005 - Nakup posod za odpadke
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb, in sicer za nakup posod za odpadke ter nakup podstavkov oz ureditev odjemnih mest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-0020-0015 Nakup posod za odpadke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvideva se nakup dodatnih posod ter podstavkov za posode in ureditev dodatnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov. Cilje je dodatno
opremljanje naselij za čisto okolje in posodabljanje obstoječe opreme, ki dotraja.

15021 – MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske
Vrednost: 35.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo zbirno – reciklažnega centra v PC Dobruška vas.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-0020-0001 MBO odpadkov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo zbirno – reciklažnega centra. Cilj je ravnanje z odpadki,
ki ne spadajo v individualno odlaganje odpadkov pri objektih.

15002 – CERO DBK
Vrednost: 200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za nadaljevanje druge etape projekta CeROD (regijski Center za ravnanje z odpadki Dolenjske) ali CeRO DBK, ki vključuje
15 občin z Dolenjske, Bele krajine in Posavja in zajema izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo potrebnih objektov za mehansko-biološko
obdelavo (MBO) odpadkov z zunanjo ureditvijo in izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcedne in tehnološke vode, vse ob obstoječem odlagališču
nenevarnih odpadkov Leskovec, ki se nahaja pri Velikih Brusnicah.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Popravljen izvleček iz investicijskega projekta, ki ga je preko CeROD-a posredovala Mestna občina Novo mesto. Cilj je zagotavljanje zdravega
življenjskega okolja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15003 - Kanalizacija v občini
Vrednost: 11.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru dejavnosti GJS se investicije v kanalizacijo financirajo iz zbranih okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja
odpadnih voda. Investicije izvaja Komunala Novo mesto na podlagi letnega programa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi sprejetih strategij in programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani in projekti izvajajo investicije za
zmanjšanje vplivov na okolje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Predvidena so tudi sredstva za pobiranje služnosti ter
sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.Cilj je zdravo življenjsko okolje.

15012 – Kanalizacijski sistem Dobruška vas
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenijo za izgradnjo kanalizacije v Dobruški vasi. Projekt se bo začel izvajati skupaj z rekonstrukcijo in adaptacijo ceste.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena za izdelave projektne dokumentacije.

15019 – Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju že zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju že zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Cilje je zdravo življenjsko okolje, varovanje okolja in ureditev področja skladno z zakonodajo.

15020 – Subvencije na področju varovanja okolja
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za subvencioniranje izvajanju javneslužbe ravnanja z odpadki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0028 Subvencije na področju varovanja okolja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za subvencioniranje izvajanju javneslužbe ravnanja z odpadki. Cilje je zdravo življenjsko okolje, varovanje okolja in
ureditev področja skladno z zakonodajo.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja
15013 – Vzdrževanje vodotokov in hudournikov
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izvajanje del pri vzdrževanju vodotokov in hudournikov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z namenom izboljšanje stanja okolja in preprečevanja naravnih nesreč (poplave) so planirana sredstva za čiščenje struge reke Radulje in Dolskega
potoka ter čiščenje hudournikov in s tem preprečitev naravnih nesreč – poplav, ki ogrožajo prebivalce, ki živijo v neposredni bližini vodotokov in
hudournikov, ki ob izdatnih padavinah poplavljajo.Cilj je urejanje vodotokov in hudournikov in preprečevanje naravni nesreč ter zagotavljanje
zdravega življenja v potoku.
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1505–Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15017 – Ureditev območja ob Radulji
Vrednost: 155.349 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev območja ob Radulji. Projekt smo februarja 2020 prijavili na 5. javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva smo pridobili, projekt je potrjen s strani LAS Dolenjska in Bela krajina, čakamo pa še
na potrditev projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in podeželje. Izvedba bo stekla po potrditvi (predvidoma do konca leta), saj je le-ta
pogoj za izvedbo javnega naročila in izvajanje aktivnosti projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-16-0006 Ureditev območja ob Radulji
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na proračunski postavki so planirana z namenom ureditve območja ob Radulji.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16001 - Ažuriranje evidenc NUSZ
Vrednost: 6.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje podatkovnih baz. Prav tako je
potrebno na letni ravni izvesti pripravo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in za primerjavo v postopkih množičnega
vrednotenja nepremičnin.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednost proračunske postavke je narejena na podlagi ocene. Cilj so urejeni, ažurni podatki za potrebe odmere na FURS.

16007 - Stroški geodetskih storitev
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka obsega postopke geodetskih meritev s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in sicer parcelacije, urejanje mej, posnetke stanj
v naravi in podobno, ko gre za potrebe delovanja občine na področju urejanja prostora in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva so delno določena na podlagi realizacije preteklih let, delno pa na podlagi predvidenega urejanja neurejenih razmer na tem
področju (zemljišča v lasti oz. upravljanju občine). Cilj je urejanje katastrskih zadev na terenu.

16029 - Katastri gospodarske javne infrastrukture
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vodenje katastra javne infrastrukture preko Komunale NM d.o.o.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi poslovnega plana Komunale NM d.o.o. ter podanega planskega pisma.Cilj je urejena katastrska evidenca za
potrebe vzdrževanja in upravljanj ter načrtovanja nove infrastrukture.
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16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave
16015 – Komunalna ureditev Poslovne cone GTC Škocjan
Vrednost: 32.950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za morebitno nastale stroške v zvezi z delovanjem Poslovne cone GTC Škocjan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-00196 Komunalna ureditev Poslovne cone GTC Škocjan
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednost proračunske postavke temelji na oceni stroškov.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
16009 - Prostorski dokumenti
Vrednost: 122.880 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju prostorskega načrtovanja se opravljajo strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorski razvoj in prostorsko
načrtovanje. Cilj in usmeritev sta, da z razvijanjem in vzpodbujanjem strokovnega dela na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja
na strateškem in izvedbenem nivoju z izdelavo študij pridobimo najboljše rešitve kakovostnega urejanja prostora in podeželske prostorske prakse.
V programu je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. V postopku se bodo izdelovale strokovne podlage z različnih
področij, s katerimi se opravičujejo ter argumentirajo določeni predlogi za posege v prostor. Pripravljajo in vodijo se postopki za izdelavo
prostorskih načrtov občinskega pomena, ki določajo pogoje načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, upoštevajoč usmeritve države za urejanje
prostora na lokalni ravni. Poleg navedenega Občina Škocjan spremlja stanje na področju urejanja prostora ter vodi in izdaja podatke iz uradnih
evidenc. V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu smo se izognili nepotrebni količini občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN),
nekatere pa je bilo treba predpisati zaradi same zakonodaje, zato bo v prihodnje Občina Škocjan pristopila tudi k njihovi izdelavi, bodisi v javnem
interesu ali interesu privat investitorjev. Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo
območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. Na področju priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov se opravljajo
strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in razvoj občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:

OB121-20-0017 OPN SD 1

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Škocjan je v fazi priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za novo poslovno cono in za obravnavo ostalih pobud
v javnem interesu, med katerimi bo Občina Škocjan obravnavala tudi zasebne pobude. Postopki bodo trajali več kot dve leti. Cilj te dejavnosti je
zagotavljanje skladnega prostorskega razvoja skupaj z interesom razvoja gospodarske panoge na območju občine Škocjan, uravnoteženo z
ohranjanjem narave in okolja.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16011 - Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo. Zaradi dotrajanosti vodovodnega sistema prihaja do okvar, ki jih je potrebnoza
nemoteno delovaje vodovodnega sistema odpravljati.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju smo upoštevali podatke iz planskega pisma Komunale Novo mesto d.o.o., višina proračunske postavke temelji tudi na podlagi
vodenih oziroma odprtih zadev v teku. Na postavki so planirana tudi sredstva za vzdrževanje hidrantov te intervencijsko investicijsko vzdrževanje.
Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

16012 - Sofinanciranje analize vode (dovoz vode fiz. osebam)
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode pride do motene oskrbe. Gre za plačilo
prevoza prostovoljnim gasilskim društvom.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednost proračunske postavke je narejena na podlagi ocene ter realizacije postavke v tekočem letu.Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

16013 - Investicije v vodovodni sistem
Vrednost: 32.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0018 Investicije v vodovodni sistem
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za obnovo manjših odsekov vodovoda (Reber). Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

16024–Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Vrednost: 300.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo. Projekt petih Dolenjskih občin (Mestne občine Novo mesto, Občine Straža,
Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice in Občine Škocjan) se s koncem novembra zaključuje. Obdobje upravičenosti projekta je bilo od
januarja 2014 do novembra 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-08-0026Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projekt se vletu 2020 zaključuje. Sredstva so planirana za poplačilo zadržanih sredstev v okviru izvajanja projekte. Cilj je zagotavljanje zdrave
pitne vode.

16030 – Subvencije na področju varovanja okolja
Vrednost: 128.934 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za subvencije na področju varovanja okolja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0028 Subvencije na področju varovanja okolja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za subvencije na področju varovanja okolja.. Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16003 – Materialni stroški v zvezi s pokopališko dejavnostjo
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so predvideni stroški za mrliško dejavnost.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena na osnovi ocene.Cilj je zagotavljanje pokopališke dejavnosti v občini.

16039004 – Praznično urejanje naselij
16037 – Praznična okrasitev
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so predvideni stroški za praznično okrasitev Škocjana.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena na osnovi ocene z namenom okrasitve Škocjana konec leta v mesecu decembru.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
16002 - Ureditev in čiščenje na področju občine
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so namenjena sredstva za stroške povezane s čistilnimi akcijami, ki so potrebne za lepši in bolj čist izgled kraja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na uspešno izvedene čistilne akcije v preteklosti v katero so vključene posamezne skupine občanov, se bodo te akcije vzpodbujale še
naprej.Cilj je čisto in zdravo življenjsko okolje in narava.

16033 – Oprostitve komunalnih prispevkov
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina lahko na podlagi 20. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan
(Uradni list RS št. 24/12) delno ali v celoti oprosti plačilo komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
20. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (Uradni list RS št. 24/12), ki
se nanaša na plačilo komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb.Cilj je ravnovesje med prihodki in dohodki
proračuna.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069002 - Nakup zemljišč
16008 - Nakup zemljišč
Vrednost: 82.500€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V podprogramu nakupa zemljišč so zajeti nakupi nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje občinske politike glede stavbnih zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0019 Nakup zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvideva se nakup nepremičnin, za katere se izkaže širši družbeni interes (za potrebne koridorjev za načrtovano infrastrukturo). Strateški nakupi
se odražajo v priloženem programu. Cilj je zagotavljanje izvajanja pomembnih skupnih družbenih, gospodarskih, stanovanjskih, dejavnosti. V teh
namenih je zajeto tudi urejanje lastniških razmerij na obstoječih občinskih cestah.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706–Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17004 - Deratizacija in vzorčenje
Vrednost: 3.000€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Deratizacija ogroženih območij ob reki Radulji in v romskem naselju.
Na območju Občine Škocjan se redno izvajajo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij, ki preskrbujejo manjše število prebivalcev in
niso v upravljanju komunalne organizacije. Analize kvalitete vode vaških vodovodov se bodo opravljale predvidoma do takrat, ko bodo
obravnavani vodovodi prešli v upravljanje ustrezni strokovni organizaciji. Glede na potrebe se bodo opravljale aktivnosti za zaščito virov pitne
vode.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Opravljale se bodo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij ter aktivnosti za zaščito virov pitne vode.
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Uporabniki bodo o stanju in morebitnih ukrepih za izboljšanje stanja obveščeni. Analize izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. V
okviru proračunske postavke so planirana tudi sredstva za deratizacijo območij ob reki Radulji in v romskem naselju.Cilj je zdrava pitna voda.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17003 - Zavarovanje oseb brez prejemkov
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za naše občane - osebe brez dohodkov oz. druge podlage za sklenitev
obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine
dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljane R Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju ),
ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število upravičencev, ki
si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja se stalno povečuje in se do opaznejšega zmanjševanja brezposelnosti ne bo
zniževalo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun upošteva povprečno število upravičencev v tekočem letu.

17079002 - Mrliško ogledna služba
17002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob smrti na domu, pri delu, vedno, kadar le ta nastopi izven bolnišnice, je potrebno opraviti mrliški ogled. V stroške mrliškega ogleda spadajo tudi
stroški transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije. Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu pravi, da je plačnik obdukcij občinski organ pristojen za
zdravstvo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun je narejen na podlagi upoštevanja realizacije tekočega leta. Cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvedbo zakonskih določil in
postopkov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802–Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 –Nepremična kulturna dediščina
18024 – Sredneveški trg Gutenwerth
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacijeza oživitev srednjeveškega trga Gutenwerth, v primeru
pridobitve nepovratnih finančnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0020 Srednjeveški trg Gutenwerth
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene za izdelavo projektne dokumentacije.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18005 - Materialni stroški Knjižnica Škocjan
Vrednost: 50.197 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zagotavlja pokrivanje stroškov Krajevne knjižnice Škocjan, stroške plač in druge izdatke zaposlenih ter nakup novih knjig.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravic porabe na postavki so pripravljeni na podlagi pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti in v skladu z dogovorom
o obsegu financiranja knjižnične dejavnosti.

18006 - Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice M. Jarca
Vrednost: 40.534 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka obsega sredstva za financiranje stroškov delovanja matične ustanove (plače, materialni stroški).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog pravice porabe na postavki je pripravljen na podlagi pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti in v skladu z dogovorom
o obsegu financiranja knjižnične dejavnosti.Cilj je zagotavljanje in podpora izvajanju knjižnične dejavnosti v naši občini.

18039003 - Ljubiteljska kultura
18007 - Kulturna društva
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu. Sofinancira se ljubiteljska kulturna
dejavnost: glasba, gledališče in lutke, folklora, ples, film in video produkcija, likovno ustvarjanje in fotografiranje, literatura ter multimedialni
projekti, ki združujejo omenjena področja. Sofinancirajo se tudi najrazličnejši kulturni projekti kot so organizacija koncertov in prireditev, likovnih
kolonij, gledaliških predstav in drugih prireditev, ki se odvijajo na območju občine ter nakup opreme za izvajanje kulturne dejavnosti. Sofinancirajo
se tudi izobraževanja, ki so namenjena strokovnemu izpopolnjevanju kadra, ki deluje na področju kulture. Sredstva bodo izvajalcem kulturnih
programov in projektov razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo delila skladno s Pravilnikom o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/06, 18/09,
40/10) in na podlagi Meril in kriterijev za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan.

18020 - Javni sklad za kulturne dejavnosti
Vrednost: 900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Finančna sredstva so namenjena tudi sofinanciranju delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za sofinanciranje delovanja OI JSKD RS bo sklenjena pogodba. Cilj je podpora izvajanju dejavnosti kulture v naši občini.

18039005 - Drugi programi v kulturi
18008 - Investicije v varstvo naravne in kulturne dediščine
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena razvojnim investicijskim programom in programom vzdrževanja na področju varstva narave in kulturne dediščine.
Predvidena so sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje varstva naravne in kulturne dediščine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine.Cilj je varovanje naravne in
kulturne dediščine, obnove, nove programe in projekte.

18019 – Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu
Vrednost: 1.083.241 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideva se izgradnja večnamenskega doma v Škocjan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-13-0004 Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvideva se izgradnja objekta na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Cilj je zagotoviti prebivalcem osrednji kulturni hram, večnamensko
dvorano, ki je ni in vse druge ponudbe, ki jo bo imel dom. Cilje je krepitev identitete Občine Škocjan.

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
18009 - Sofinanciranje programov - DU, izgnancev, itd.
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja izvajalcev na področju programov društva izgnancev in upokojencev, ki delujejo na
območju Občine Škocjan kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za navedene organizacije, društva, združenja in zveze, ki imajo lahko svoj sedež
tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan. Sofinancira se redna dejavnost društva ter posamezne
aktivnosti kot so: organizacija predavanj za člane društva ter za občane, organizacija samostojnih prireditev, pohodov, sodelovanje društva na
prireditvah, obdarovanje jubilantov, skrb za bolne, ostarele in socialno ogrožene ter organizacija in izvedba skupinskega letovanja za socialno
ogrožene družine in otroke. Sredstva bodo izvajalcem neprofitnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo delila skladno s Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti
ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 100/08) na podlagi pripadajočih Pogojev
in meril o vrednotenju programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez
v Občini Škocjan.

18010 - Obdaritev predšolskih otrok
Vrednost: 7.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena obdaritvi otrok starih od enega do šest let. Občina Škocjan v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca Novo
mesto vsako leto organizira novoletno obdaritev otok - Veseli december za otroke, otroke naše občine obišče sv. Miklavž.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za nakup daril za otroke, izdelavo in tisk Miklavževih vabil. Izračun upošteva stroške preteklega leta.Cilj je zagotavljanje
izvedbe prireditve, obujanje tradicije in zadovoljni otroci.

18018 – Romska tematika
Vrednost: 6.230 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Škocjan je v dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve in Uradom Vlade RS za narodnosti glede izvajanja projekta SKUPA –J. Projekt
je sofinanciran s strani Evropske komisije. Glavni cilj projekta je osveščanje Romov in širše javnosti, ki je namenjeno premagovanju socialnih ovir
in izboljšanju sobivanja.
To je projekt, v sklopu katerega bosta dve vzgojiteljici, zaposleni preko MNZ, skrbeli za vzgojo predšolskih otok romske populacije. Vzporedno
bodo potekale delavnice z različnimi vsebinami.
Nadaljevali bomo z zagotavljanjem boljših bivalnih pogojev romski populaciji z rednim odvozom smeti in organizacijo očiščevalnih akcij.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za reševanje romske tematike v občini Škocjan.Cilj je podpora tej skupini občanov pri izvajanju osnovnih življenjskih
dejavnosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18004 - Sofinanciranje športa po letnem programu športa
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom športa v Občini Škocjan. Občina Škocjan
zagotavlja
javna
sredstva
za
sofinanciranje
naslednjih
programov:
športna vzgoja otrok in mladine (programi športne vzgoje predšolskih otrok, programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok in mladine,
programi športne vzgoje šoloobveznih otrok in mladine, usmerjenih v kakovosti in vrhunski šport, programi športne vzgoje otrok in mladine s
posebnimi potrebami), športna rekreacija (programi nogometa, kolesarstva, košarke, rokometa, hoje in pohodništva, pikada, streljanja z zračno
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puško, telovadbe, odbojke na mivki, odbojke v dvorani, namiznega tenisa, badmintona, kegljanja), kakovostni šport (program rokometa članic),
vrhunski šport (program rokometa članic), šport invalidov (programi športne vadbe, prilagojene posebnim potrebam udeležencev), razvojne in
strokovne naloge v športu (izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, organizacija občinskih športnih prireditev,
delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov), najem športnih objektov v Občini Škocjan. Sredstva bodo izvajalcem športnih programov
razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/00, 31/00) , Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01ZSDP, 27/02 odl. US, 110/02-ZGO-1, 15/03 -ZOPA), Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 87/09,
86/11) in izbor programov športa v Občini Škocjan na podlagi Pogojev in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Škocjan ter ocene
možnih oz. razpoložljivih sredstev za sofinanciranje.

18021 - Agencija za šport
Vrednost: 400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Investicije pomenijo zagotavljanje pogojev za izvajanje
programov športa po letnem programu športa
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o športu, in Letni program športa v Občini Škocjan. Predvideva se prijava
na javni razpis Fundacije za šport, v kolikor bomo na razpisu uspešni se predvideva ureditev športnih površin. Cilj je zagotavljanje materialnih
pogojev za izvajanje programa, ki vključuje tudi območje občine.

18023 – Športna dvorana Škocjan
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Investicija pomenijo zagotavljanje pogojev za izvajanje
programov športa po letnem programu športa
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0022 Športna dvorana Škocjan
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o športu, in Letni program športa v Občini Škocjan. Predvideva se prijava
na javni razpis Fundacije za šport, v kolikor bomo na razpisu uspešni se predvideva ureditev športnih površin. Cilj je zagotavljanje pogojev za
izvajanje športnih aktivnosti za naše občane in podpora zdravemu življenjskemu slogu.

18059002 - Programi za mladino
18016 - Ureditev otroških igrišč za prosti čas
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se predvidevajo za nakup otroških igral.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0023 Ureditev igrišč za prosti čas
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so ocenjena glede na stroške nakupa igral v preteklem letu. Predvideva se nakup igral in postavitev na vaškem zamljišču v Stari Bučki.
Cilj je zagotavljanje zdravega okolja za otroke in krepitev družbenega življenja.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
19001 - Razlika v ceni
Vrednost: 573.500 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke se
zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtcev, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj in niso element cene.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka predstavlja stroške za cene programov v vrtcih na območju Občine Škocjan in izven nje. Proračunska postavka je ocenjena
na podlagi realizacije v preteklem letu. Na proračunski postavki so planirana tudi sredstva za obdarovanje otrok za nakup didaktičnih igrač.Cilj je
podpora staršem za vključevanje otrok v vrtec.

19002–Popusti pri plačilu med ceno programov in plačilih staršev
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov popustov pri plačilu med ceno programov in plačili staršev zaradi
zdravniškega potrdila ali počitniške rezervacije.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na osnovi realizacije v preteklem letu. Cilj je podpora staršem za vključevanje otrok v vrtec.

19016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih
Vrednost: 123.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov vrtca ter nabavo opreme in
na ta način zagotoviti prostorske in materialne pogoje za dejavnost predšolskega skrbstva. V proračunski postavki so planirana sredstva za
energetsko sanacijo vrtca na Bučki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-20-0024 Energetska sanacija vrtca Bučka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana so sredstva za izvedbo fasade in rekuperacije na vrtcu na Bučki. Cilj je zdravo okolje za izvajanje programa ter varčevanje pri porabi
energije.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
19003 - Materialni stroški v osnovnih šolah
Vrednost: 43.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje osnovne šole. Občina Škocjan kot ustanovitelj osnovne šole
zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika,
komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče delno upoštevali oceno porabljenih sredstev za materialne stroške v preteklem letu ter podano plansko
pismo s strani OŠ F. M. Škocjan. Cilj je omogočanje osnovnih pogojev za izvajanje programov.

19005 - Tekmovanja učencev
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dejavnost obsega: sofinanciranje udeležbe na občinskih in državnih tekmovanjih v znanju (jezikovna, matematična, računalniška in druga) in
drugo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali plansko pismo OŠ F. M. Škocjan.Cilj je omogočiti učencem dodatne programe, ki krepijo
osebnost otroka.

19010 - Posvetovalnica za starše
Vrednost: 4.300 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Posvetovalnica opravlja vzgojno svetovalno dejavnosti in terapijo za predšolske otroke, učence in mladostnike. Namen izvajanja te dejavnosti je
kompleksna obravnava otroka, ki je prvenstveno namenjena njemu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec in šolo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali realizacijo porabljenih sredstev preteklem letu ter plansko pismo Posvetovalnice za učence
in starše Novo mesto. Cilje je podpora otrokom in staršem pri odpravljanju težav.

19011 - OŠ Dragotin Kette
Vrednost: 8.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za storitve, ki ji OŠ Dragotin Kette Novo mesto nudi učencem iz občine Škocjan. Ta šola je na osnovi
odločbe o usmeritvi (Zavod za šolstvo Novo mesto) namenjena učencem s posebnimi potrebami in pristopom k izobraževanju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu ter število vključenih otrok v šolo.Cilje je
podpora vključevanju v šolo za naše otroke, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

19012 - Javna dela
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje javnih del v osnovni šoli.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu ter predvideno zaposlitev enega delavca
preko javnih del (občina zagotavlja 5% sredstev za stroške dela in regresa).Cilj je omogočiti tej ranljivi skupini delo, usmerjamo se v naše občane,
če je to le mogoče.

19020 – OŠ Ana Gale Sevnica
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za storitve, ki ji OŠ Ana Gale Sevnica nudi učencem iz Občine Škocjan. Ta šola je na osnovi odločbe o
usmeritvi (Zavod za šolstvo Novo mesto) namenjena učencem s posebnimi potrebami in pristopom k izobraževanju.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali izračun Občine Sevnica.Cilje je podpora vključevanju v šolo za naše otroke, izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19009 - Sofinanciranje glasbene šole
Vrednost: 2.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbeni šoli se iz te postavke zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano zaposlenih, prevoz na delo in pa tudi materialne stroške; vse v
sorazmernem deležu. Za kritje teh stroškov so predpisane zakonske finančne obveznosti (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in kolektivna pogodba na področju vzgoje in izobraževanja).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu.Cilje je podpora nadarjenim učencem naše
občine.

1905–Drugi izobraževalni sistemi
19059002–Druge oblike izobraževanja
19021–Večgeneracijski center – izobraževanje odraslih
Vrednost: 2.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzpostavitev Večgeneracijskega centra.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Škocjan zagotavlja sredstva za izvajanje programa Večgeneracijskega centra preko RICa Novo mesto (seminarji, delavnice), ki je projekt
Dogovora regije. Cilj je bogatiti znanje in izkustva za naše občane na različnih področjih življenja.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19006 - Regresiranje prevozov učencev
Vrednost: 140.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevoznik je izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih. Za te prevoze se zagotavljajo sredstva
za gorivo. Po zakonu o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od
osnovne šole, oziroma ne glede na oddaljenost, če pristojni organ ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Proračunska postavka
zajema tudi stroške zagotavljanja jutranjega varstva – varstva vozačev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Škocjan bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov upravičeni. Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče
upoštevali ocenjeno vrednost izvedenega javnega naročila za prevoz osnovnošolskih otrok.Cilj je zagotavljanje varne poti v šolo za naše otroke.

19007 - Sofinanciranje šole v naravi
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovne šole že vrsto let izvajajo zimsko in letno šolo v naravi. Na šoli vsako leto izvedejo 3 do 4 šole v naravi. Vodstva šol se odločijo za katero
šolo v naravi bodo uporabljena občinska sredstva, namenjena so izključno znižanju prispevka staršev. Osnovna šola v svojih kalkulacijah, ki jih
izdelajo za starše, ta prispevek tudi prikažejo.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala za učence, ki se bodo udeležili šole v naravi. Pri načrtovanju sredstev smo kot izhodišče upoštevali
realizacijo porabljenih sredstev preteklem letu ter predlog podan s strani OŠ F. M. Škocjan.Cilje je zdrav razvoj otrok in mladine, podpora dodatnih
dejavnosti, ki bogatijo znanje in izkušnje.

19019 – Regresiranje prehrane ter šolskih dejavnosti
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč učencem in njihovim staršem pri zagotavljanju sredstev za šolsko malico in ostalih stroškov šolskih dejavnosti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije porabljenih sredstev v preteklem letu ter predlog podan s strani OŠ F. M. Škocjan.Cilje je pomoč
ekonomsko šibkim.

19069003 - Štipendije
19022–Izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko
Vrednost: 994 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja sofinanciranje štipendij upravičencem, spremlja izvajanje pogodbenih obveznosti, ki vplivajo na
izplačevanje štipendij ter izdaja zahtevke in poročila oziroma ostale spremljajoče aktivnosti skladno s sklepom o izbiri operacije ter tristransko
pogodbo o sofinanciranju operacije Regijska štipendijska shema za Dolenjsko za posamezno šolsko/študijsko leto.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklenitev pogodbe za posamezno šolsko/študijsko leto. Cilje je podpora izobraževalnemu sektorju za naše občane.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20001 - Bivanje v varstveno delovnih centrih
Vrednost: 22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilu
socialnovarstvenih storitev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun upošteva realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu. Cilj je zagotavljanje varstva starejših oseb.

20005 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 11.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po spremenjenem 99. členu Zakona o socialnem varstvu se iz občinskega proračuna financirajo "pravice družinskega pomočnika", ki po 18. členu
Zakona pomenijo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek
v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Upravičence do izbire družinskega pomočnika določa 18.a.čl. Zakona: 18.a člen Pravico do
izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba). Šteje se, da gre za invalidno osebo iz prejšnjega
odstavka, če: je zanjo pred uveljavljanjem pravico do izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu
prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, ali je oseba invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ali če v skladu s tem zakonom komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika
(v nadaljnjem besedilu: komisija) ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi družinski pomočnik. Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika
obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga prejema za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih, vendar ji ta
pravica v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, miruje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje je povprečno število upravičencev glede na realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu. Cilj je zagotavljanje varstva
starejših oseb.

20049003 - Socialno varstvo starih
20002 - Bivanje starejših oseb v domovih
Vrednost: 70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih
socialnovarstvenih storitev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun upošteva realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu. Občane imamo nastanjene v Domu starejših občanov Novo mesto, Krško,
Metlika, Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Thermana Laško. Cilj je zagotavljanje varstva starejših oseb.

20003 - Pomoč na domu in druge denarne pomoči
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za pomoč družini na domu. Iz te
postavke prispeva Občina Škocjan sredstva za delovanje in opravljanje nalog, ki obsegajo izboljšati kakovost življenja upravičencev bivanje
upravičencev v domačem okolju začasna oskrba osebe, ki čaka na sprejem v zavod omogočiti življenje izven zavoda invalidom ali osebam brez
svojcev brez namestitve v zavod.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Izračunane so vse
postavke (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, investicijska vzdrževanja,..).
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Z Domom starejših občanov Novo mesto ima Občina Škocjan sklenjeno pogodbo; plačuje se mesečna akontacija, s čimer se zagotavlja, da je
institut nege na domu možno koristiti takoj in vsak dan. Je pa dejstvo, da je to najdražja oblika zagotavljanja pomoči. To je lahko le začasna
storitev. Cilj je zagotavljanje varstva starejših oseb.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20004 - Plačilo pogrebnih stroškov
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki v
20. členu določa: "Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati
stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna
stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz
zapuščine umrlega."
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun upošteva realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu

20007 - Subvencioniranje stanarin
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč pri doplačilu stanarine za socialno ogrožene občane.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena v primeru potrebe po subvencioniranju stanarine.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20006 - Humanitarna društva
Vrednost: 11.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programov za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju
humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev humanitarnih in
neprofitnih programov), ki delujejo na območju Občine Škocjan kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za navedene organizacije, društva,
združenja in zveze, ki imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan. Proračunska
sredstva se namenijo za sofinanciranje redne dejavnosti in za sofinanciranje posameznih aktivnosti (organizacija predavanj za člane društva ter za
občane, organizacija samostojnih prireditev, pohodov, sodelovanje društva na prireditvah, obdarovanje jubilantov, skrb za bolne, ostarele in
socialno ogrožene ter organizacija in izvedba skupinskega letovanja za socialno ogrožene družine in otroke). Sredstva bodo izvajalcem invalidskih
in humanitarnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo delila skladno s Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti
ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 100/08) na podlagi pripadajočih Pogojev
in meril o vrednotenju programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez
v Občini Škocjan. Na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10) bo sklenjena tudi
neposredna pogodba za sofinanciranje delovanja Območne organizacije Rdečega križa Novo mesto. Cilje je zagotavljanje delovanja humanitarnih
društev.

20008 – Eko-socialna kmetija
Vrednost: 278.545 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zemljišča na Bučki so v celoti odkupljena. Na Ministrstvo za socialno delo, družino in enake možnosti je oddan obrazec, ki je osnova za odobritev
sofinanciranja in sklenitev neposredne pogodbe. Zaradi spremembe in zamika državnega sofinanciranja v leti 2021 in 2022 je bila izdelana
novelacija investicijskega programa in obrazcev za odobritev sofinanciranja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
kar pomeni zamik izvedbe v leti 2021 in 2022. Projekt je sestavljen iz bivanjske enote na Bučki, naš partner je Občina Kočevje, ki ureja bivanjsko
enoto v Kočevju. V teku je usklajevanje pogodbe z MDDSZ in postopek priprave javnega naročila za izbiro izvajalca za izgradnjo obeh objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB121-14-0003 Eko-socialna kmetija
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za izgradnjo kmetije na podlagi izdelanega projekta ter nabavo opreme in zunanjo ureditev. Cilje je pomoč ranljivim
skupinam in oživljanje naselja Bučka.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22011 – Odplačilo glavnice in obresti dokgoročnega kredita
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana proračunska sredstva za plačilo obresti za kredit SID banke za povezovalni vod.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je narejena na podlagi amortizacijskega načrta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine
23001 - Rezerva za naravne nesreče
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obveznosti na podlagi programa sanacije posledic nastalih škod ob naravnih nesrečah,
ki jih v skladu z zakonom v odloku opredeli oziroma sprejme občinski svet, ali pa na podlagi pooblastila v odloku o proračunu odobri župan.
Višina postavke zajema 15.000 EUR sredstev.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za pripravo predlogov pravic porabe temeljijo na določilih Zakona o javnih financah, ki opredeljuje obseg sredstev, ki se izloči v
proračunsko rezervo.Cilj je oblikovanja sklada za potrebe sanacij ob morebitni naravni nesreči.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23002 - Tekoča proračunska rezerva
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki planirana sredstva so predvidena za tiste namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2017 ni bilo mogoče predvideti ali pa bi se med
letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je zagotovitev nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. Sredstva so planirana v višini 10.000 €.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2021 se ne načrtuje prihodek od prodaje kapitalskih deležev.

C - Račun financiranja
4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 32.038,32 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22011 - Odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita
Vrednost: 74.819 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke se opravljajo izplačila glavnice, ki dospejo v izplačilo v tekočem letu na podlagi pogodbe o dolgoročnem zadolževanju za
financiranje investicij proračuna občine Škocjan.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predloga pravic je narejen na podlagi amortizacijskega načrta za dolgoročni kredit.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4000 - OBČINSKA UPRAVA
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB121-20-0003 - Nabava opreme
Namen in cilj
Nakup pohištva in druge opreme ter zagotovitev ustrezne programske opreme za delovanje Občinske uprave občine Škocjan.
Stanje projekta
Trenutno stanje na področju pohištva, druge opreme in programske opreme je zadovoljivo, sredstva so namenjena za morebitne nujne nakupe v
primeru okvare (faks, telefon, tiskalnik…).Predvidena so tudi sredstva za nadgradnjo licenčnih programov.
Cilj je je zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje uprave.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB121-20-0004 - Oprema enot CZ
Namen in cilj
Nakup primerne opreme za ekipe civilne zaščite, kot so prva pomoč, ekipa za tehnično podporo, kurirska služba.
Stanje projekta
Potrebno je posodobiti opremo, ki je dotrajana.
Cilje je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje službe CZ.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB121-20-0005 - Investicije v gasilstvu
Namen in cilj
Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov in pomožnih objektov.
Stanje projekta
Predvidena so sredstva za investicije gasilskih društev za ureditev in nadgradnjo gasilskih domov. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega
razpisa .Predvideva se izgradnja novega gasilskega doma za PGD Grmovlje in nakup novega vozila za PGD Dole.
Cilj je zagotavljanje varstva pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB121-20-0006 - Subvencije kmetijskemu sektorju
Namen in cilj
Namen in cilj ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi,
povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini, izpolnjevanje EU standardov in zniževanje stroškov,
prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja.
Stanje projekta
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje naložb v rastlinsko in živinorejsko pridelavo in predelavo, naložbam v neproizvodno dediščino, malim
agrarnim operacijam na kmetiji.
Cilje je pospeševanje razvoja kmetijstva, ki je primarna dejavnost na območju naše občine.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB121-16-0005 – Zeliščarski center JV Slovenije
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je da Zeliščarski center postane osrednji turistični produkt ter turistično-informacijski center občine Škocjan ter osrednji
center pridelave in predelave zelišč v Sloveniji s trajnostno usmerjenimi izobraževalnimi, etnološkimi, turističnimi ter podpornimi kmetijskimi
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dejavnostmi ter dejavnostmi ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Na osnovi tega bo še potrebno določiti dolgoročni način upravljanja z
opredeljenimi vsemi potrebnimi elementi (tudi potrebnimi investicijskimi vlaganji, vzdrževanjem, kadrovskimi in finančnimi viri…).
Eden glavnih izzivov je torej določitev modela oz. načina upravljanja. Objekt z zemljiščem si želimo oddati v upravljanje gospodarju, ki je vešč
zeliščarstva, turizma in obenem pozna poslovne priložnosti v teh dejavnostih.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za delovanje Zeliščarskega centra JV Slovenije.
Cilj projekta je pospeševanje turizma, urejeno in zdravo okolje, izobraževanje

OB121-20-0007 – Ureditev Štritovskega jezera
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je ureditev Štritovskega jezera.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe.
Cilj projekta je pospeševanje turizma, urejeno in zdravo okolje, izobraževanje

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB121-16-0010 – Križišče pri GD Škocjan in most čez Dolski potok
Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti
Stanje projekta
Narejena je idejna zasnova, križišče pri gasilskem domu bo projektirano kot T križišče. Poteka faza projektiranja PZI. V primeru vključitve
projekta v državni NRP se predvideva izvedba v letu 2022.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-18- 0001 – Regionalna kolesarska povezava NM-Škocjan
Namen in cilj
Vzpostavitev kolesarske povezave oz. dograditev manjkajoče ali ureditev nove varne kolesarske povezave med Novim mestom, Šmarješkimi
Toplicami in Škocjanom.
Stanje projekta
Projekt je usklajen z zahtevami DRSI, podpisana je konzorcijska pogodba. Gre za projekt Dogovora regije, koordinira ga Razvojni center Novo
mesto, vodilni projektni partner je Mestna Občina Novo mesto. Izdelan je bil osnutek investicijskega programa, v katerem je bilo narejeno tudi
projektiranje celotne trase, ki izhaja iz središča – Novega mesta (vsi trije kraki) do Škocjana. Sredstva v prihodnjih dveh letih so planirana za
izvedbo projekta.
Cilja je zagotavljanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu.

OB121-18-0005 – Rekonstrukcija LC Škocjan - Dole
Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti
Stanje projekta
Sredstva so v letu 2023 namenjena za ureditev ceste skozi vas Dole.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-19-0001 – Cesta Goriška Gora
Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti
Stanje projekta
Sredstva so v letu 2023 in 2024 namenjena za rekonstrukcijo ceste Goriška Gora.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-19- 0002 – Cesta Osrečje
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Namen in cilj
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter modernizacija občinske lokalne ceste.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za posodobitev in rekonstrukcijo lokalne ceste Osrečje.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-19- 0006 – Obnova mostov
Namen in cilj
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter obnova dotrajanega mostu čez Dolski potok v Mačkovcu.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena obnovo mostu čez Dolski potok v Mačkovcu.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-19- 0011 – Cesta Male Poljane - Klenovik
Namen in cilj
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter modernizacija občinske lokalne ceste.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena obnovo in rekonstrukcijo ceste Male Poljane – Klenovik.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-16- 0007 – Cesta Hrastulje
Namen in cilj
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter modernizacija občinske lokalne ceste.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za posodobitev in ureditev ceste za naselje Hrastulje ter izvedba prometne ureditve za novo stanovanjsko območje Hrastulje
II. Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter komunalna oprema novega naselja Hrastulje II – novi dve ulici.

OB121-11-0003 - Gradnja širokopasovnega omrežja
Namen in cilj
Z namenom večje povezanosti z okoljem se predvideva izgradnja širokopasovnega omrežja na odročnejših krajih.
Stanje projekta
Sredstva se bodo namenila za gradnjo Širokopasovnega omrežja ob izvedbi drugih investicijah, kjer je možno poleg izvedbe infrastrukture položiti
TKK. Cilje je opremljanje območja občine z optičnim omrežjem.

OB121-13- 0002 – Gradnja in obnova cest
Namen in cilj
Zagotavljanje večje prometne varnosti ter modernizacija občinskih lokalnih cest.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za posodobitev makadamskih in ostalih lokalnih cest.
V letu 2021 in 2022 se planira obnova manjših odsekov lokalnih cest na podlagi prejetih in ovrednotenih vlog občanov. V letu 2023 se planira
sanacija ceste Dol. Stara vas, v letu 2024 pa sanacija ceste Zloganje.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB121-20-0009 – Izgradnja in obnova javne razsvetljave
Namen in cilj
Povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu.
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Stanje projekta
Predvidenaje obnovitev in postavitev prometnih znakov in cestnih ogledal, postavitev in zamenjava odbojnih ograj, obnova in izvedba talnih
označb na lokalnih cestah in javnih poteh ter postavitev obvestilnih tabel.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB121-20-0010 –Izgradnja in obnova javne razsvetljave
Namen in cilj
Izboljšanje prometne varnosti udeležencev prometa ter ureditev naselij.
Stanje projekta
Planira se izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve cest in pločnikov. Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB121-13-0003 - Krožišče Škocjan
Namen in cilj
Povečanje prometne varnosti v samem jedru Škocjana.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izgradnjo krožišča Škocjan. Projekti so izdelani, potrebno je odkupiti zemljišča. Projekt je uvrščen v NRP države.
Predvideva se izvedba v letu 2022.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-18-0003 –Prehodi za pešce
Namen in cilj
Povečanje prometne varnosti v samem jedru Škocjana.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izvedbo označitve dveh prehodov za pešce v Škocjanu. Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-18-0004–Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov DV
Namen in cilj
Povečanje prometne varnosti v vaseh skozi katere poteka regionalna cesta.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnikov v Dobruški vasi ter ob uvrstitvi v državni NRP izgradnja v
letih 2022, 2023.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

OB121-19-0007–Rekonstrukcija križišča Dolnja Stara vas
Namen in cilj
Povečanje prometne varnosti za vklapljanje na regionalno cesto.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova, s tem da je za križišče Dolnja Stara vas potrjena varianta krožišča. Za križišče pri Petrolu se dodatno izdeluje še
hidrološko hidravlična analiza in PZI vodnogospodarskih ureditev pritoka Radulje (na zahtevo Direkcije RS za vode). Recenzenta je obe idejni
zasnovi pregledal in potrdil. Poteka faza projektiranja PZI.
Cilj je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB121-20-0011 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Namen in cilj
Z javnim razpisom na področju malega gospodarstva želimo pospešiti uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malega gospodarstva.
Nepovratna sredstva bodo, na podlagi javnega razpisa, ki je namenjen mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom,
usmerjena v sofinanciranje naložbenih investicij in svetovalnih storitev pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na javne razpise, v
spodbujanje promocije na sejmih in razstavah, v sofinanciranje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja.
Stanje projekta
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva. Razpis se bo izvedel na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan. V okviru te proračunske
postavke se aktivnosti dodeljevanja sredstev na podlagi javnega razpisa izvajajo preko NRP.
Cilje je spodbujanje podjetništva in pozitivni vpliv na razvoj gospodarstva v občini.

OB121-20-0012 Spodbujanje inovativnih podjetniških predlogov
Namen in cilj
Program spodbuja mikro in majhne gospodarske družbe, samostojne podjetnike in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji k razvijanju novih
proizvodov, uvajanju novih procesov in storitev, k inovativnemu načinu odzivanja na zahteve trgov. Poudarek je na razvoju inovativnih izdelkov,
storitev in procesov oz. razrešitve proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega
izziva (problema) na inovativen način. Cilje je spodbujanje in krepitev malega gospodarstva v občini.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izvedbo Povabila za spodbujanje podjetniške inovativnosti, ki ga vodimo preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o..
Cilje je spodbujanje podjetništva in pozitivni vpliv na razvoj gospodarstva v občini.

OB121-20-0013 Subvencija obrestne mere
Namen in cilj
Shema za sofinanciranje subvencije obrestne mere, je namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom
podjetniškega kredita. Subvencija predstavlja državno pomoč, zato je shema SOM ustrezno priglašena kot državna pomoč po pravilu »de minimis«.
Shema SOM ima izdano mnenje o skladnosti s predpisi o državnih pomočeh (Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013) do konca leta 2020, ko se
zaključuje tekoče programsko obdobje.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izvedbo Povabila za spodbujanje podjetniške inovativnosti, ki ga vodimo preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o..
Cilje je spodbujanje podjetništva in pozitivni vpliv na razvoj gospodarstva v občini.

14039002 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
OB121-14-0009 – Mreža postajališč za avtodome
Namen in cilj
Priprava projektne dokumentacije za umestitev postajališč za avtodome v prostor.
Stanje projekta
Na proračunski postavki so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije inureditev postajališča na Bučki pri kulturnem domu ter v
samem naselju Škocjan.
Cilj je pospeševanje turizma.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB121-20-0001 – MBO odpadkov
Namen in cilj

Izgradnja objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO).
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izgradnjo objekta.
Cilje je zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov za frakcije, ki ne spadajo v individualne posode za odpadke.
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OB121-20-0014 - Projekt CEROD
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Gre za oceno vrednosti, ki jo bo predvidel Poslovni plan in plan investicij družbe
CeROD.
Stanje projekta
Predvideno je nadaljevanje projekta.
Cilje je zdravo življenjsko okolje in obdelava odpadkov.

OB121-20-0015 - Nakup posod za odpadke
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb, in sicer za nakup posod za odpadke ter ureditev odjemnih mest.
Stanje projekta
Predvideva nakup dodatnih posod ter podstavkov za posode in ureditev dodatnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov.
Cilje je dodatno opremljanje naselij za čisto okolje in posodabljanje obstoječe opreme, ki dotraja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB121-20-0028 – Subvencije na področju varovanja okolja
Namen in cilj
Gre za subvencioniranje cen komunalnih storitev.
Stanje projekta
Komunalna javna infrastruktura je v upravljanju javnega podjetja Komunala NM d.o.o.
Cilje je zdravo življenjsko okolje, varovanje okolja in ureditev področja skladno z zakonodajo.

15059001–Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost
OB121-16-0006 – Ureditev območja ob Radulji
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je izvedba projekta.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve območja ob Radulji, za kar smo uspešno pridobili sedstva petega javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020
Cilj projekta je pospeševanje turizma, urejeno in zdravo okolje, izobraževanje.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
OB121-20-0060 – Komunalna ureditev Poslovne cone GTC Škocjan
Namen in cilj
Zagon čistilne naprave v Poslovni coni GTC Škocjan.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena zagon čistilne naprave v Poslovni coni GTC Škocjan
Cilje je čisto okolje.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB121-20-0017 – OPN SD1
Namen in cilj
Namen je izdelava SD OPN-ja za območje celotne občine. Cilje je zagotavljanje gospodarskega razvoja in individualnih rešitev.
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Stanje projekta
Občina Škocjan je v fazi priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za novo poslovno cono in za obravnavo ostalih pobud
v javnem interesu, med katerimi bo Občina Škocjan obravnavala tudi zasebne pobude. Postopki bodo trajali več kot dve leti.
Cilj te dejavnosti je zagotavljanje skladnega prostorskega razvoja skupaj z interesom razvoja gospodarske panoge na območju občine Škocjan,
uravnoteženo z ohranjanjem narave in okolja.

16039001 - Oskrba z vodo
OB121-08-0026–Hidravlična izboljšava vodovodnega sist. na obm. osr. Dolenjske
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo zadržanih sredstev izvedbe projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sist. na obm. osr. Dolenjske.
Stanje projekta
Projekt petih Dolenjskih občin (Mestne občine Novo mesto, Občine Straža, Občine Šentjernej, Občine Šmarješke Toplice in Občine Škocjan) se
s koncem novembra 2020 zaključuje.
Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

OB121-20-0018 – Investicije v vodovodni sistem
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb in sicer za obnovo občinskih vodovodov v občini.
Stanje projekta
Sredstva namenjena za položitev vodovodnih cevi ob hkratni izgradnji pločnikov na Bučki.
Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

OB121-20-0029 – Subvencije na področju oskrbe z vodo
Namen in cilj
Sklep o zaračunanih cenah in subvencijah oskrbe s pitno vodo. Subvencija komunalnemu podjetju za pokrivanje cene vode.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za subvencije na področju oskrbe z vodo. Sredstva so planirana na podlagi Planskega pisma Komunale NM d.o.o..
Cilj je pokrivanje razlike med ceno in vrednostjo komunalne infrastrukture dane v upravljanje, kar predstavlja večji strošek kot je cena na
uporabnika. Cilj je zagotavljanje zdrave pitne vode.

16069002 - Nakup zemljišč
OB121-20-0019 - Nakup zemljišč - letni program
Namen in cilj
V podprogramu nakupa zemljišč so zajeti nakupi nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje občinske politike glede stavbnih zemljišč.
Stanje projekta
Predvideva se nakup nepremičnin, za katere se izkaže širši družbeni interes (za potrebne koridorjev za načrtovano infrastrukturo). Strateški nakupi,
ki se odražajo v priloženem programu. Cilj je zagotavljanje izvajanja pomembnih skupnih družbenih, gospodarskih, stanovanjskih, dejavnosti. V
teh namenih je zajeto tudi urejanje lastniških razmerij na obstoječih občinskih cestah.

18029001–Nepremična kulturna dediščina
OB121-20-0020–Srednjeveški trg Gutenwerth
Namen in cilj
Predvideva se oživitev srednjeveškega trga Gutenwert s pomočjo raziskav, razstav, rekonstrukcij objektov.
Stanje projekta
Sredstva so planirana za pripravo projektov.
Cilj je pospeševanje turizma in varstvo naravne in kulturne dediščine.
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18039005 - Drugi programi v kulturi
OB121-13-0004– Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu
Namen in cilj
Predvideva se izgradnja večnamenskega doma v Škocjan.
Stanje projekta
V 2021 in 2022 se predvideva izgradnja doma s pomočjo sofinancerja Ekosklada.
Cilj je zagotoviti prebivalcem osrednji kulturni hram, večnamensko dvorano, ki je ni in vse druge ponudbe, ki jo bo imel dom. Cilje je krepitev
identitete Občine Škocjan.

18059001 - Programi športa
OB121-20-0021 – Sofinanciranje športa po letnem programu športa
Namen in cilj
Športni objekti predstavljajo za športno dejavnost opremljene in urejene površine ter prostore. Investicije pomenijo zagotavljanje pogojev za
izvajanje programov športa po letnem programu športa.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za ureditev športnih površin za katere skrbijo športna društva.
Cilje je zdravo življenjsko okolje, zdrav razvoj otrok in mladine ter ostalih starostnih skupin.

OB121-20-0022 – Športna dvorana Škocjan
Namen in cilj
Pridobiteev novih prostorov za izvajanje športnih aktivnosti, dovolj veliko športno dvorano, ki bo omogočala tudi izvedbo najrazličnejših športnih
tekmovanj.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije.
Cilje je zdravo življenjsko okolje, zdrav razvoj otrok in mladine ter ostalih starostnih skupin.

18059002 - Programi za mladino
OB121-20-0023 - Ureditev otroških igrišča za prosti čas
Namen in cilj
Namen projekta je ureditev otroških igrišč za kvalitetno preživljanje prostega časa na območju celotne Občine Škocjan.
Stanje projekta
Na podlagi nakupa otroških igral v preteklih leti so planirana proračunska sredstva tudi za prihodnja leta. V letu 2021 se bodo postavila igrala v
Stari Bučki, v letu 2022 pa ob poligonu na Bučki.
Cilj je zdravo življenjsko okolje za otroke ter aktivno družabno življenje v naseljih na območju občine.

19029001 - Vrtci
OB121-20-0024 – Energetska sanacija vrtca Bučka
Namen in cilj
Namen in cilji projekta so zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje vrtca z vidika investicijskega vzdrževanja objektov v katerih in na katerih
se izvaja varstvo predšolskih otrok.
Stanje projekta
Predvidena je energetska sanacija stavbe vrtca na Bučki.
Cilj je energetska učinkovitost objekta, znižanje stroškov upravljanja in vzdrževanja, hkrati pa se izvede tudi sanacija objekta, ki je starejši.
Poudarek je tudi na izvedbi rekuperacije za zdravo bivanje v prostorih vrtca.
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB121-20-0025 – Ureditev kanalizacije v šoli
Namen in cilj
Namen in cilji projekta so zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje osnovne šole z vidika investicijskega vzdrževanja objektov v katerih in
na katerih se izvaja pouk.
Stanje projekta
Planira se ureditev kanalizacije v šoli in okolici šole.
Cilj investicije je varovanje okolja, posodobitev dotrajane kanalizacije.

20049006–Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
OB121-14-0003 - Ekosocialna kmetija
Namen in cilj
Cilje je vzpostavitev ekosocialne kmetije.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za izgradnjo kmetije na podlagi izdelanega projekta ter nabavo opreme in zunanjo ureditev.
Cilje je pomoč ranljivim skupinam in oživljanje naselja Bučka.
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