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SPLOŠNI DEL
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UVOD
Priprava proračuna je zasnovana skladno z Zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto
2010 osnova za proračun za leto 2011, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto
2009.
V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz realizacije preteklega leta ter globalnega
makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2010-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Pravne podlage za sestavo proračuna
Priprava proračuna za leto 2011 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09). Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09 in
58/10), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :
1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Izhodišča pri sestavi proračuna
Ministrstvo za finance je posredovalo občinam izhodišča za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leti 2011 in 2012
ter tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so podlaga za pripravo proračuna, ter
priprave Navodila za pripravo proračuna občine Ivančna Gorica za leto 2011.
Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:
- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,7
- Nominalna rast prispevne osnove (v %): 2,8
- Realna rast prispevne osnove (v %): 0,1
Pri planiranju proračunskih izdatkov je veljal restriktivni pristop. Glede na dejstvo, da je državni zbor znižal predvideno
povprečnino iz 564,30 evrov na 554,50 evrov, smo pri pripravi proračuna upoštevali povprečno letno rast cen zgolj pri
tistih postavkah na katere bo imela inflacija neposreden vpliv.
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.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg
sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje
primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v
višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev,
pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za
financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini
54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg
sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011
se 54% dohodnine, ki pripada občinam, zmanjša za davčne prihodke občinam.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za
financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.
Priprava proračuna za leto 2011 je zato temeljila na kvantitavnih izhodiščih in na lastni oceni javnofinančnih tokov, ki
so bila posredovana občinam v obliki navodil.

Stran 8 od 171

UVOD
Sestavni deli proračuna so:
- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

1. SPLOŠNI DEL
V splošnem delu so prikazani prihodki in odhodki celotnega proračuna, se pravi prihodki in odhodki vseh
neposrednih uporabnikov občinskega proračuna vključno s prihodki in odhodki Krajevnih skupnosti.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke),
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov
pa se v izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske
transfere.

Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v dobro
proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni vir
občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije.

700 - Davki na dohodek in dobiček
Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki znaša 8.989.855,00 EUR. Ocena
temelji na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2011 in 2012 posredovanem s strani
Ministrstva za finance.

703 - Davki na premoženje
Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na
dediščine in darila.
Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek
na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma
prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je
prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.
Iz naslova davkov na premoženje načrtujemo prihodke iz naslova davkov na nepremičnine, ki so planirani v višini
129.010,00 EUR, davkov na premičnine v višini 2.000,00 EUR, davkov na dediščine in darila v višini 40.000,00 EUR
in davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so načrtovani v višini 109.000,00 EUR.
Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih in predvidene ocene za leto 2011.

Stran 9 od 171

704 - Domači davki na blago in storitve
V to skupino sodijo:
Davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi. V tej
podskupini prihodkov je praviloma najpomembnejši prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. Za leto 2011 so planirana sredstva v višini 200.000,00 EUR
Pristojbine za izgradnjo gozdnih cest predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. Planirane so v
višini 14.000,00 EUR. Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v višini
32.000 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v
katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na
vpogled in vezanih depozitov, kot tudi prihodki od premoženja – prihodki od najemnin.
Občina predvideva v letu 2011 prihodkov od obresti v višini 21.500,00 EUR in prihodke od premoženja v višini
681.852,90 EUR, kjer največji delež pripada najemnini iz naslova najema komunalne javne infrastrukture v višini
460.000,00 EUR. Sledijo koncesije od posebnih iger na srečo v višini 75.000,00 EUR.

711 - Takse in pristojbine
Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 6.000,00 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni
Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter sodne takse in drugi
stroški na podlagi zakona o prekrških. Načrtujemo jih v višini 4.040,00 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 18.760,00 EUR. Tu se planirajo predvsem prihodki od oddaje
počitniških objektov, ter prihodki iz naslova oglasov v časopisu Klasje.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 442.100,00 EUR, od katerih največji delež pripada prihodkom iz naslova
komunalnih prispevkov, tj. 332.000,00 EUR in so po Zakonu o stavbnih zemljiščih prispevki za komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč. Višina se določa na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Prispevke in doplačila občanov
za izvajanje določenih programov investicijskega značaja v višini 23.000,00 EUR, predvidevajo KS Temenica, KS
Krka in KS Šentvid pri Stični.
Drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik,) so predvideni v višini 10.100,00 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 19.400.00 EUR predstavlja planiran prihodek iz
naslova prodanih in še ne poplačanih stanovanj s strani Stanovanjskega sklada na Stantetovi ulici.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Občina načrtuje, da bo s prihodki od prodaje gozdov in prodaje stavbnih zemljišč prejela 24.000,00 EUR prihodkov.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V letu 2011 načrtujemo, da bo občina iz sredstev državnega proračuna prejela sredstva v višini 1.680.216,00 EUR in
sicer za naslednje namene:
-

finančno izravnavo v višini 206.420,00 EUR,
požarno takso v višini 22.200,00 EUR,
vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.000,00 EUR,
gradnjo OŠ in vrtca Krka v višini 221.859,00 EUR,
obnovo knjižnice v višini 35.000,00 EUR,
za zmanjšanje porabe električne energije v višini 100.000,00 EUR,
za izgradnjo zdravstvenega doma v višini 343.000,00 iz državnega proračuna ter sredstva Zdravstvenega doma
v šini 117.000,00 EUR,
za vodovodni sistem Kužljevec-Korinj v višini 220.237,00 EUR,
iz Službe vlade za lokalno samoupravo v višini 361.000,00 EUR,
sredstva LAS za turistične table in tržnico v višini 29.000,00 EUR in
sredstva v višini 8.000,00 iz naslova subvencioniranja najemnin tržnih stanovanj in delnega povračila stroška
medobčinskega inšpektorja ter
druga sredstva iz občinskih proračunov (Grosuplje in Dobrepolje) v višini 10.500,00 ki pomenijo prihodek KS
Višnja Gora iz naslova odškodnine za komunalno deponijo.

Odhodki proračuna
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske
odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na
Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Podrobnejša obrazložitev odhodkov po namenu je razvidna v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
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40 - TEKOČI ODHODKI
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim).
Celoten znesek plač za zaposlene v Občini Ivančna Gorica, vključno z regresom za dopust in drugimi izdatki
zaposlenim (odpravnine ob odhodu v pokoj) znaša 616.363,00 EUR.
Sredstva so se glede na oceno realizacije povečala za 137.434,34 eur predvsem zaradi planiranih sredstev za predvideno
dodatno zaposlitev dveh delavcev, nadomestila za opravljanje funkcije po prenehanju funkcije župana na podlagi
Zakona o funkcionarjih ter planirane odpravnine dveh oseb v pokoj. Poleg tega v oceni realizacije za leto 2010, zaradi
porodniškega dopusta, ni letnega stroška plače za eno delavko, za drugo delavko pa le polovica stroškov celoletne
plače, saj je bila oseba, ki jo je nadomeščala plačana preko študentskega servisa in je strošek evidentiran na skupini 402.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
Za prispevke od plač se načrtuje 85.263,00 EUR

402 - Izdatki za blago in storitve
Podskupina odhodkov izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila
za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila,
plačila prevoznih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo
bodisi pravne ali fizične osebe. V to skupino spadajo tako tekoče vzdrževanje cest in stroški pluženja ki so planirana po
krajevnih skupnostih, kot tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo energije za javno razsvetljavo,…ipd.
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, sejnine, plačila članom različnih komisij
in odborov, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek je predviden v višini 2.966.863,09 EUR in se povečuje za 387.935,70 EUR glede na ocenjeno
realizacijo.

403 - Plačila domačih obresti
Sredstva so planirana v višini 100,00 EUR in pomeni plačilo obresti za posojilo.

409 - Rezerve
V okviru rezerv občina načrtuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 230.000,00 EUR in rezervo občine v višini
20.000,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika
sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne
opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega
značaja.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom,
javnim in zasebnim podjetjem.
Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 4.683.033,87 EUR.

410 – Subvencije
Subvencije so planirane v višini 25.000,00 EUR in pomenijo transfer Obrtni zbornici Grosuplje za pospeševanja malega
gospodarstva.
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat, kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki
(občani) ali družine (gospodinjstva). To so na primer doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo,
štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, ..). Za te namene v letu
2011 namenjamo 2.998.400,00 EUR sredstev in so večja za 248.058,36 EUR glede na realizacijo v letu 2010. Sredstva
se povečujejo predvsem na področju otroškega varstva (razlika med ceno progr. v vrtcih in plačila staršev).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo
kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge
neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano
kot društvo v javnem interesu je možno financiranje tudi z neposredno pogodbo.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini načrtujemo
sredstva v višini 982.123,87 EUR. Tu so predvideni tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače, prispevke in
druge prejemke, sredstva za tekoče stroške zavodov, …. Tu so planirani tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja
za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove
zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V okviru podskupine 420 se planira 7.717.514,86 odhodkov kar pomeni za 3.291.338,13 EUR večja planirana sredstva
glede na realizacijo leta 2010. Sredstva se povečujejo predvsem na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter
na področju investicijskega vzdrževanja in obnov in na projektni dokumentaciji.
Razvojni projekti, ki se bodo izvajali v letu 2011, so podrobneje opredeljeni v Načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so predvideni v
višini 277.400,00 EUR.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo
zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Občina za leto
2011 načrtuje 82,4 % povečanje sredstev glede na realizacijo 2010 predvsem zaradi investicijskih transferov v gasilske
domove, vozila in opremo.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
V letu 2011 načrtujemo sredstva v višini 46.500,00 EUR za investicijske transfere javnim zavodom (sredstva za
nadomestitev iztrošene opreme, ter investicijskega vzdrževanja zavodov.
Tu so planirana tudi sredstva za sofinanciranje nakupa avtomobila medobčinskega inšpektorja
Vsi tekoči odhodki in tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji so podrobneje izkazani v
posebnem delu proračuna.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz
naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.
Na strani izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj
danih posojil, oziroma finančnih naložb ter kapitalskih deležev občine v podjetja, banke oziroma druge finančne
institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev
oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
752 - Kupnine iz naslova privatizacije
Na tem kontu planiramo prilive iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini
5.000,00EUR.
C V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev
in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.
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C V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,
oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev
in naložb.
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

C- Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - Odplačila domačega dolga
V letu 2011 je planiran obseg odplačil glavnic občinskega dolga v višini 1.700,00 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu
Proračun občine Ivančna Gorica po bilančnih izkazih za leto 2011:
v EUR
PRORAČUN
2011
4.165.424,92

1

Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta

2

Bilanca prihodkov

12.427.812,90

3

Bilanca odhodkov

16.596.537,82

4

Račun finančnih terjatev in naložb

5.000,00

5

Račun financiranja

1.700,00

Presežek ali primanjkljaj (1+2-3+4-5)

0,00
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Področje proračunske porabe spada v politični del porabe, saj gre za porabo, ki služi delovanju politike na lokalni
ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov
sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004 in 36/2007) najvišji
organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. V
občini Ivančna Gorica je 21 članov občinskega sveta.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna
Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v
občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za delovanje občinskega
sveta, župana, podžupana, za izvedbo lokalnih volitev ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in župana
v skladu z veljavno zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), zagotavljanje
sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje
političnih strank.
Dolgoročni cilji glavnega programa
S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana
kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih
svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih teles, sprejem
občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih
volitev, uresničevanje sprejetega letnega programa dela občinskega sveta, izvrševanje občinskega proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Proračunski uporabnik: OBČINSKI SVET
•

01019001 Dejavnost občinskega sveta

•

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Proračunski uporabnik: ŽUPAN
•

01019003 Dejavnost župana in podžupanov.
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Obsega sredstva za neposredno delovanje občinskega sveta (stroške svetnikov, stroške odborov in komisij, stroške
svetniških skupin, financiranje političnih strank) in za neposredno delovanje župana in podžupana ter komisij in
odborov.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o volilni kampanji,
Zakon o političnih strankah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Ivančna Gorica, Poslovnik Občinskega sveta
Občine Ivančna Goric, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba štiriletnega mandata z izvedbo vsakoletno zastavljenih nalog po programu dela
občinskega sveta, ki ga občinski svet sprejme v začetku vsakega proračunskega leta. Cilj je tudi zagotovitev
materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles na zakonodajnem področju, sprejemanje
proračuna, vizija občine. Doseganje zastavljenih ciljev bo odvisno od realizacije programa dela.
-

Obravnava in sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta oziroma uskladitev z veljavno zakonodajo,
ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih
planov, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje
in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, kateri ustanoviteljica je občina.

0001 - Občinski svet
01001 - Stroški svetnikov (nadom. za nepokl. opravljanje funkcije)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za stroške sejnin članov občinskega sveta, odborov in komisij, pisarniški material in
storitve ter druge stroške, ki so potrebni za uspešno in nemoteno delovanje občinskega sveta. Po 34.a členu Zakona
o lokalni samoupravi imajo občinski funkcionarji pravico do plačila, za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Višina izplačila je določena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Izračun je pripravljen za udeležbo 21 članov občinskega
sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti. Planirana sredstva
temeljijo na oceni porabe v letu 2010.
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01002 - Stroški odborov in komisij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se porabljajo za stroške nadomestil članom odborov in komisij pri občinskem svetu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica,
članov svetov krajevnih skupnosti pa smo opredelili pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višino nagrad
in sejnin za posamezne funkcije.

01004 - Stroški svetniških skupin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za financiranje svetniških skupin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka je odprta na novo in predvidena oceno stroškov za financiranje treh svetniških skupin za leto
2011.

01005 - Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se porabljajo za financiranje političnih strank, ki so dosegle 50 % prag za vstop v občinski svet.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah 2010 in v skladu z Zakonom o političnih
strankam in Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Ivančna Gorica. Politična stranka lahko pridobi
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50:100). Pri opredelitvi višine sredstev
se izhaja iz dejstva, da le-ta ne smejo preseči 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljena po predpisih, ki
določajo financiranje občin. V mandatnem obdobju 2010-2014 je v Občinskem svetu zastopanih 6 političnih strank,
katerim se sredstva nakazujejo mesečno po dvanajstinah.
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo in nadzor volitev in referendumov: izvedbo volitev svetnikov in župana in izvedbo
volitev v ožje dele občine – krajevne skupnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volitvah
v državni zbor, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, vsakokratni
rokovnik za načrtovanje volilnih opravil.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja volitev v okviru veljavne zakonodaje in s tem nemoteno izvajanje del župana, svetnikov
občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letnem podprogramu je potrebno zaključiti še vse odprte zadeve, ki so se nanašale na izvedbo lokalnih volitev v
letu 2010. Kazalci s katerim se meri zastavljene cilje: so uspešno izvedene lokalne volitve.

0001 - Občinski svet
01006 - Volitve župana in občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za zaključitev še odprtih zadev, ki so nastale pri izvedbi lokalnih volitev v letu 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Podprogram obsega sredstva za delovanje župana in podžupana, plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, nadomestilo za opravljanje
funkcije podžupana, odnosi z javnostmi (snemanje in prenosi sej občinskega sveta). Župan ob pomoči podžupana, ki
ga imenuje župan, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Ivančna Gorica, skrbi za izvajanje in
uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti Občine Ivančna Gorica itd.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Ivančna Gorica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica,
članov svetov krajevnih skupnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Letno zastopanje in predstavljanje občine in
izvrševanje predpisov, ki jih je sprejel občinski svet.

0003 - Župan
01009 - Plače poklicnih funkc. in nadom. za neprof. opravlj.funkcije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je izračunana na
podlagi uvrstitve v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Župan Občine Ivančna Gorica funkcijo opravlja poklicno in je glede na Zakon o sistemu plač in število prebivalcev
v Občini Ivančna Gorica uvrščen v 53. plačni razred.

01011 - Materialni stroški (vključno z reprezentanco)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta sredstva se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z delom župana in podžupana. Podkonti so
razvidni iz številčnega dela posebnega dela proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za delu, ki se ne izvršuje preko NRP
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana.

01012 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župan je v mandatnem obdobju 2010-2014 imenoval enega župana, ki funkcijo opravlja nepoklicno in mu za
opravljanje funkcije v skladu s 34. Členom Zakona o lokalni samoupravi pripada plačilo v višini 50 % osnovne
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Glede na pooblastila, ki jih ima je uvrščen v 42. plačni razred.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stran 21 od 171

Podžupan Občine Ivančna Gorica opravlja funkcijo nepoklicno in je glede na Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, število prebivalcev v Občini Ivančna Gorica in sklepa župana uvrščen v 42. plačni razred.

01013 - Snemanje in prenosi sej občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za snemanje videov za objavo na spletnih straneh občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka se je vzpostavila na novo, ker se je pokazal interes po zagotavljanju večje obveščenosti
javnosti o delu občinskega sveta.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ, ki
zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance. Nadzorni odbor je eden
izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine Ivančna Gorica najvišji organ
nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, 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, Statut Občine Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti, izvedba nadzora nad poslovanjem
občine, zagotovitev izvedbe plačilnega prometa in pobiranje taks in nadomestil.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike,
0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Področje 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.
Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev
Dolgoročni cilji glavnega programa
S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Proračunski uporabnik: OBČINSKA UPRAVA:
•

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.
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02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke
Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ekoloških in
priključnih taks).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčnih službi in Uredba o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni
samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, nemoteno pobiranja taks in nadomestil ter doseči čim nižje
stroške opravljanja storitev plačilnega prometa in izterjave občinskih dajatev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo doseganja zastavljenih ciljev je v razliki med zaračunanimi in dejansko plačanimi občinskimi dajatvami ter v
doseganju nižjih stroškov plačilnega prometa od poslovnih bank.

0004 - Občinska uprava
02001 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški UJP, Banka Slov.)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev UJP (Upravni RS za javna plačila), Banki Slovenije za
opravljanje plačilnega prometa Občini Ivančna Gorica iz predhodnih računov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirajo se sredstva za plačilo razporejanja javnofinančnih prihodkov in obračun provizije za izvedena plačila.

02002 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke in prikl.t., NUSZ)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se uporabljajo za plačilo stroškov, ki jih ima Davčna uprava RS s pobiranjem in nakazovanjem ekološke in
priključne takse in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na konkretne projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka se planira za plačilo stroškov.

0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki
skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom,
ki vsebuje delo nadzornega odbora 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.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotovitvi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi
sredstvi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa, priprava poročil o nadzoru in
letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev ter hkrati s tem izvedbo zastavljenega programa dela nadzornega
odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Proračunski uporabnik: NADZORNI ODBOR:
•

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, sejnine udeležencev
odbora, drugi operativnih odhodki).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Poslovnik Nadzornega odbora
Občine Ivančna Gorica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih
sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja.

0002 - Nadzorni odbor
02004 - Dejavnost nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejnin, sredstva za
strokovno izobraževanje. Nadomestilo za opravljanje funkcije je določeno v Pravilniku o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna
Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov
krajevnih skupnosti in Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno
humanitarno pomoč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Listina o pobratenju z občino Hirschaid v Nemčiji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj je vzpostavitev medsebojnih stikov in nadaljnje komunikacije s pobrateno občino v Nemčiji in navezava
kulturnih, športnih in gospodarskih stikov z mednarodnimi institucijami ter izmenjava dobrih praks.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
-

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezana z mednarodno aktivnostjo občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Je v dolgoročnem povezovanju občin v smislu različnih področjih delovanja občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna izmenjava dijakov srednje šole, uspešna organizacija protokolarnih daril za tuje predstavnike, pogostitev
tujih predstavnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
Opis podprograma
Program vključuje sredstva za plačilo obmejnega sodelovanja Občine Ivančna Gorica na področju kulture, športa in
drugih področjih.
Zakonske in druge pravne podlage
Proračun Občine Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročno se bo občina lahko izkazala in pokazala tudi v tujini ter tako dosegla večjo prepoznavnost v svetu tako
na kulturnem, športnem in drugem področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izvedeno mednarodno sodelovanje.

0004 - Občinska uprava
03001 - Obmejno sodelovanje občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za organizacija in izvedba različnih srečanj ter prireditev s pobrateno občino Hirschaid.
Sredstva se porabljajo tudi za druga mednarodna sodelovanja, obiskov tujih predstavnikov, raznih delegacij itd. Zelo
dobro je razvito sodelovanje Srednje šole Josipa Jurčiča z Realschule iz Hirschaida, izmenjava mladine med
osnovnimi in srednjimi šolami obeh občin. Pobrateni občini zelo dobro sodelujeta tudi na področju gasilstva in
kulture.
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Krepitev mednarodnega sodelovanja v okviru srečanj s pobrateno občino, je v zadnjih nekih letih še narasla.
Merjenje uspešnosti mednarodnega sodelovanja se kažejo po številu obiskov, srečanj s predstavniki iz različnih
področjih, prireditev, število posameznih obiskov ter udeležencev na vseh srečanjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.
Tukaj je zajeta tudi organizacija in izvedba občinskega praznika Občine Ivančna Gorica.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ivančna Gorica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica,
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica.
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, razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem in pravno zastopanje občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
-

0401 – kadrovska uprava

-

0403 – druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem
prepoznavnosti občine.

posameznikov in organizacij, ki prispevajo k

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj, zagotavljanja sredstev za izplačilo nagrad in podelitev
priznanj in nagrad na proslavi občinskega praznika Občine Ivančna Gorica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Stran 26 od 171

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Opis podprograma
Komisija za volitev, imenovanja, priznanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev
priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica, Proračun Občine Ivančna Gorica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za izplačilo nagrad, uspešno izveden javni razpis, podelitev občinskih nagrad in priznanj na
proslavi praznika Občine Ivančna Gorica.

0004 - Občinska uprava
04001 - Občinske nagrade-denarne nagrade in stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za podelitev priznanj in nagrad v skladu z občinskim odlokom, tj. za izplačila nagrad
nagrajencem in stroške v zvezi s tiskanjem listin in priznanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Nagrade so finančno ovrednotene v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica in
spremembah odloka.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
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
-

Zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
Zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije
Tekoče ažuriranje spletnega portala Občine Ivančna Gorica
Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja
(lokalni radio, lokalni časopis, novinarske konference…)
Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih objektov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh
prostorov
Ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov
Gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

Ažurirana spletna stran
Izvedeni protokolarni in drugi dogodki
Redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

-

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

-

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Opis podprograma
Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica
je Občina Ivančna Gorica, objava občinskih predpisov v Uradnem listu, izdelave celostne podobe občine,
vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, njegovih delovnih teles, župana, nadzornega odbora
in občinske uprave preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

0004 - Občinska uprava
04002 - Objava občinskih predpisov v Uradnem listu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu. Za Občino Ivančna Gorica
je to Uradni list Republike Slovenije. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

04004 - Izdelava celostne podobe občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za izdelavo celostne podobe občine v obliki izdelave občinskih simbolov, nakup zastav,
izdelava vrečk, vizitk, majic z grbom občine…
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

04005 - Vzdrževanje spletnih strani občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena programskemu in vsebinskemu vzdrževanju spletne strani občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Posredno najdemo navezavo v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbi o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010 in pogodbi o
vzdrževanju spletne strani.
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvah, ki so v občinskem interesu
(pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in
sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica, javni poziv.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in
neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je uspešno izveden javni razpis in razdelitev proračunskih sredstev.

0003 - Župan
01014 - Stroški za pokroviteljstva in prireditve občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev
in drugih izvajalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0004 - Občinska uprava
04007 - Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku ter
praznovanju državnih praznikov – dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti. Občinski praznik Občine Ivančna
Gorica dobiva vedno večji pomen, ne le zaradi podelitve občinskih priznanj, marveč tudi zaradi vrste različnih
aktivnosti, ki potekajo v času občinskega praznika, kjer se vedno bolj vključujejo različne organizacije in društva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

Stran 29 od 171

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
V navedenem programu je predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine, pravno zastopanje
občine
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
Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje normalne uporabe najemnikov teh
prostorov, ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, gradnja in nakup poslovnih prostorov v skladu s
potrebami in finančnimi možnostmi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba planiranih tekočih vzdrževanj in investicijskih vlaganj ter uspešno pravno zagovarjanje občine pred sodišči.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
904001 - Pokroviteljstva pri prireditvah in pomoč društvom-Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila pri prireditvah in pomoči društvom v Krajevni skupnosti Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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0004 - Občinska uprava
04008 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se sredstva porabljajo za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in sicer za
stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
in investicijsko vzdrževanje in izboljšave..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0002
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

04012 - Pravno zastopanje občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz te postavke se bodo porabila za pravno zastopanje občine pred sodišči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0006 - Krajevna skupnost Dob
904004 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Dob.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.
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0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
904005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Ivančna
Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0054.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0008 - Krajevna skupnost Krka
904006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Krka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010

904012 - Investicije in inv. vzdrž. posl. prost.-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za investicijo v poslovnem prostoru Krajevne skupnosti Krka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0057.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
904007 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v Krajevni skupnosti Metnaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.
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0012 - Krajevna skupnost Stična
904008 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Stična.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

904013 - Invest. in inv. vzdrž. posl. prost.-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za investicijo v poslovnem prostoru Krajevne skupnosti Stična.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0062.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
904009 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Šentvid.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

904014 - Invest. in inv. vzdrž. posl. prost.-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za investicijo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti
Šentvid. V letošnjem letu se planira preselitev knjižnice v bivše prostore lokala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0063.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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0014 - Krajevna skupnost Temenica
904010 - Upravlj. in tekoče vzdrž. posl. prost.-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Temenice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi ocene porabe za leto 2010.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
904015 - Invest. in inv. vzdrž. posl. prost.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Krajevne skupnosti Višnja Gora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih
uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot
temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve
ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje
ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih
sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine


0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni



0602 – sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin



0603 – dejavnost občinske uprave
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in
državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje
kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih
sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovanje v članstvu Združenja občin Slovenije in Skupnosti Občin Slovenije, udeleževanje njihovih predavanj,
seminarjev in tako pridobivanje na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa


06019003 – povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Obsega sredstva, povezana s povezovanjem občin, plačilo članarin, izdelavo strokovnih podlag za pripravo
regionalnega prostorskega načrta.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah, Zakon
o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je povezovanje občin v smislu skladnega regionalnega razvoja dolenjske regije ter povezovanja občin v smislu
ustanavljanja medobčinskih javnih služb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta, vzpostavitev dela redarja v okviru v
okviru organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat.

0004 - Občinska uprava
06002 - Druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, RRA, …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za plačilo članarine v Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, projektov v
okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in programa Razvojno partnerstvo središča
Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

06015 - Strok. podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za izdelavo strokovnih podlag za pripravo Regionalnega prostorskega načrta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Krajevne skupnosti občine so pravne
osebe, vendar se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega proračuna. S potrjenim
finančnim načrtom posamezna krajevna skupnost samostojno razpolaga.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se
nanašajo na krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj
programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: sveti krajevnih skupnosti bodo za izvajanje kulturnih, športnih, socialnih programov določili aktivnosti, ki jih
bodo izvajali sami ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 – delovanje ožjih delov občin
- Proračunski uporabniki:

o

0005 - Krajevna skupnost Ambrus

o

0006 - Krajevna skupnost Dob

o

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica

o

0008 - Krajevna skupnost Krka

o

0009 - Krajevna skupnost Metnaj

o

0010 - Krajevna skupnost Muljava

o

0011 - Krajevna skupnost Sobrače

o

0012 - Krajevna skupnost Stična

o

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični

o

0014 - Krajevna skupnost Temenica

o

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora

o

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
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06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov,
skupnosti.

ki omogočajo dejavnost krajevnih

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut krajevnih skupnosti, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov
krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine,
učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti,
skrb za redno vzdrževanje domov krajevnih skupnosti,
skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti,
koordinacija med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti,
kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Sveti krajevnih skupnosti bodo ustvarjalno sodelovali pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na
krajevno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov
in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti. Cilj je tudi zadovoljstvo krajanov.

0005 - Krajevna skupnost Ambrus
906001 - Stroški delovanja-Ambrus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0006 - Krajevna skupnost Dob
906002 - Stroški delovanja-Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
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906003 - Stroški delovanja-Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0055.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0008 - Krajevna skupnost Krka
906004 - Stroški delovanja-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
906005 - Stroški delovanja-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0010 - Krajevna skupnost Muljava
906006 - Stroški delovanja-Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0011 - Krajevna skupnost Sobrače
906007 - Stroški delovanja-Sobrače
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0012 - Krajevna skupnost Stična
906008 - Stroški delovanja-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
906009 - Stroški delovanja v KS Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
906010 - Stroški delovanja-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
906011 - Stroški delovanja-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
906012 - Stroški delovanja-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega delovanja krajevne skupnosti omogoča samostojno redno delovanje posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen so za redno delovanje krajevne skupnosti zagotovljena sredstva na podkontih, ki so razvidni
iz številčnega dela proračuna. Delovanje krajevne skupnosti planirajo člani krajevne skupnosti glede na velikost,
vrsto in obseg aktivnosti v okviru rednega delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

06029002 - Delovanje zvez občin
Opis podprograma
Program zajema delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani,
Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave v skladu z veljavno zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Letni cilj je še nadalje uspešno opravljati delo medobčinske inšpekcije na področju občine in vzpostavitev
dejavnosti redarja.

0004 - Občinska uprava
06004 - Stroški občinskega inšpektorja, redar
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za opravljeno delo medobčinskega inšpektorja in redarja v okviru skupne medobčinske
uprave in tudi del sredstev za sofinanciranje nakupa službenega avtomobila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0003
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ivančna Gorica je občinska uprava
enovit organ, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za župana, občinski
svet, njegova delovna telesa, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanje
občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in
gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

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 javni uslužbenci 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,
vzdrževanje voznega parka,
izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06039001 – Administracija občinske uprave
- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanjem občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij
med osnovnimi plačami, materialnimi stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ivančna Gorica
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-

Sistemizacija delovnih mest,
Zakon o splošnem upravnem postopku,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne
stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito
in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač
zaposlenim, kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest,
kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpolnjevanje funkcionalnih znanj,
zagotavljanje nabavo strokovne literature, dnevnega časopisa, tekoče vzdrževanje strojne in licenčne programske
opreme, nabavo pisarniškega materiala, revizorske storitve in druge operativne odhodke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0004 - Občinska uprava
06005 - Plače, prisp. in drugi dodatki zaposlenih v občinski upravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Iz te postavke se izplačujejo tudi
premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom, regres za
letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine.
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in načrtovanih zaposlitev v letu 2011 za 12
mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Že omenjena področna zakonodaja in pogodbe o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev (plače zaposlenih so
vezane na predvidne plačne razrede). Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010 in predvideni novi
zaposlitvi v letu 2011.

06008 - Stroški počitniške dejavnosti-upravlj. in vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje počitniških objektov, garsonjere v Kaninski vasi Bovec
in trisobnega stanovanja na morju v Dramlju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

06009 - Materialni stroški delovanja občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske
uprave. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, telekomunikacijskih storitev,
poštnih storitev, službenih poti, strokovnega izobraževanja, nagrade dijakom in študentom za opravljanje obvezne
prakse, vzdrževanje računalniških programov….
Sredstva so namenjena tudi Prostorskemu informacijskemu sistemu občine(PISO).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za
upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup osnovnih
sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva) in nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih naročilih,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih naročilih, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranitev uporabne vrednosti objektov, v katerih posluje občinska uprava in službenih vozil, zagotovitev normalnih
pogojev za delo zaposlenih s strankami v občinski upravi
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava, dobavljena potrebna
nova pisarniška oprema in pohištvo, zavarovano premoženje občine.

0004 - Občinska uprava
06011 - Plačilo najemnin za upravne prostore
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s te postavke se namenijo za plačilo najemnih prostorov, v katerih posluje občinska uprava.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

06014 - Nakup osnovnih sredstev in opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za nakup novih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občine . Predvidena se
nakup 1 novega službenega vozila za potrebe župana občine, strojne računalniške opreme, programske opreme,
naprave za tiskanje in razmnoževanje in licenčne programske opreme. Predvideva se tudi nakup glasovalnega
sistema Optimus za občinski svet, ki je posebej prilagojen za občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št.OB039-11-0005
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja ob poplavah, ob požaru,
potresu, jedrski nesreči in podzakonski predpisi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za
opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Ivančna Gorica.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
-

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred
požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zvišanje 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 Ivančna Gorica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

07079001 – 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
Opis podprograma
Podprogram zajema 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
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
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.
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 nevarnosti
- 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.
Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti
pri odpravljanju posledic nesreč.

0004 - Občinska uprava
07001 - Usposabljanje enot in služb CZ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. V
skladu z razpisom usposabljanja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki ga izvaja
Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu se bo štab udeležil usposabljanj za različne specialnosti v
skladu z razpisom. Organizirali bomo tudi tečaj iz prve pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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07002 - Opremljanje enot in služb CZ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za novo opremljanje štabov, enot in služb v skladu s predpisano formacijo (Uredba o
merilih za organiziranje in opremljanje štabov, enot in služb).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

07003 - Radio klub
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za delovanje Radia kluba ter za nakup opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu.
Radioklub ima svoje prostore na vrhu Obolnega v brunarici, ki so jo zgradili večinoma z lastnimi sredstvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0005
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

07004 - Vzdrževanje javnih zaklonišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za najnujnejše zaklonišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske
zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financiranje tudi s sredstvi požarne takse), investicije v
gasilske domove, gasilska vozila in opremo. Podprogram se bo izvajal skladno s programom Gasilske zveze Ivančna
Gorica.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih
gasilskih enot na območju Občine Ivančna Gorica za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje,
alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi.
Dopolnilna oziroma preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov,
izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme, spremstvo pri nevarnih delih.
Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri
ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cesti in v predoru, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri
reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica.

0004 - Občinska uprava
07006 - Dejavnost gasilskih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve za gasilska društva za redno dejavnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

07007 - Dejavnost občinske gasilske zveze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje rednega delovanja Občinske gasilske
zveze. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osebne potrebe (elektrika, voda, stroški strokovnih
izobraževanj…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za leto 2010.

07009 - Investicije v gasilske domove, vozila in opremo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za investicije v gasilske domove in vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NPR št. OB039-11-0006
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
907001 - Pomoč PGD v KS Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti PGD Metnaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0010 - Krajevna skupnost Muljava
907003 - Pomoč PGD v KS Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje PGD Muljava.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
907002 - Pomoč PGD v KS Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje PGD Višnja Gora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 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
Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 – 2011 »Skupaj za večjo varnost » in posamični
programi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe
vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu in na koncu s
ciljem do čim manj prometnih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu in izvajanje
preventivnih aktivnosti na tem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in osveščenost vseh
udeležencev cestnega prometa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem
prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo…) učencev osnovnih šol in
otrok v vrtcih ter posameznih skupinah udeležencev v cestnem prometu – pešci, kolesarji, mladi vozniki.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 08029001 –Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost
Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Ivančna Gorica, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig
prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih
aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za
obdobje 2007 – 2011 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.
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 cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih
vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so:
vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev
cestnega prometa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katre bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in
dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.
Kazalci: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje
preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

0004 - Občinska uprava
08001 - Stroški prometne varnosti in preventive
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Planirana sredstva so
namenjena pokrivanju stroškov za udeležbo in organiziranje sestankov, predavanj, izobraževanj, oglaševanja,
različnim stroškom, nabavi odsevnih trakov, elektronskih tabel…, kot tudi drugim stroškom, ki so nujno potrebni za
delovanje organa SPV-ja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena temelji na porabi proračunske postavke v letu 2010.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo sofinanciranju ukrepov za
prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost, in uspešnost kmetijskih
gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen
sofinanciranja programov je zmanjšati negativne vplive kmetijstva za okolje, ohranjati naravne in obnovljive vire ter
kulturno krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
−

Zakon o kmetijstvu,

−

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

−

Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica,

−

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013,

−

Zakon o gozdovih,

−

Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva,
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu,
1104 – Gozdarstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju
podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji programa so ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih
in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega
prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Objava in izvedba javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in
razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
−
−
−
−
−
−

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
Zemljiške operacije,
Delovanje služb in javnih zavodov,
Zdravstveno varstvo rastlin in živali,
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
−
−
−
−
−

Zakon o kmetijstvu ,
Zakon o spremljanju državnih pomoči ,
Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013,
Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi,
Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali dobrega počutja živali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je uspešno izveden javni razpis in investiranje v čim več investicij.

0004 - Občinska uprava
11001 - Ekološke in integrirane kmetije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo v letu 2011 na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje posodabljanja kmetijskih
gospodarstev za primarno proizvodnjo za kmetije, ki so vključene v ekološko ali integrirano proizvodnjo. Gre za
naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na teh kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški, ki se bodo
sofinancirali so: stroški adaptacije hlevov; stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme; nakup materiala,
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opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov, nakup nove kmetijske mehanizacije, stroški nakupa in
postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo. Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči, na podlagi
javnega razpisa. Predlagani obseg sredstev v letu 2011 je 10.500 EUR .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje
alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti) ter ohranjanje kulturne
dediščine na podeželju.
Zakonske in druge pravne podlage
−

Zakon o kmetijstvu,

−
−

Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica,
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013,
Zakon o gozdovih,
Zakon o zaščiti živali.

−
−
−

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva in povečati
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo obstoječe ali odprtjem nove dopolnilne dejavnosti. Preko
programov LEADER se pričakuje uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodarstva tudi na
območju občine Ivančna Gorica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj programa je sofinancirati in finančno podpreti programe društev s področja kmetijstva, posameznikov in
pravnih oseb, ki delujejo na območju občine in speljati vse projekte, ki so podprti iz sredstev Leader.

0004 - Občinska uprava
11003 - Sofinanciranje društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičeni stroški so namenjeni sofinanciranju programu dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Sredstva bodo na podlagi javnega razpisa razdeljena društvom za delovanje,
prireditve, izdajanje glasil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica, bo objavljen javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

11004 - Projekti za razvoj kmetijstva in podeželja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki
deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana. Z omenjenimi ukrepi
se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih. Ena od nalog je tudi spodbujanje inovacij in
podjetništva na lokalni ravni (projekti LEADER), ki prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, zviševanju
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dohodka in enakih možnosti na podeželju. Težišče nalog je osredotočeno na naložbe v ljudi, znanje, izkušnje in nove
načine izvajanja dejavnosti. Preko programov LEADER se pričakuje uveljavljanje podjetniških iniciativ članov
kmečkega gospodarstva na območju občine. Sofinanciramo projekte, ki jih potrdi Upravni odbor LAS. V okviru te
postavke se zagotavlja tudi sredstva za upravljanje LAS-a. Izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga
podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
S sofinanciranjem programov LEADER pričakujemo, da bomo dosegli izboljšanega dohodkovnega položaja
sodelujočih kmetijskih gospodarstev, povečali število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje
proizvodov in storitev s kmetij, vzpostavili ali obnovili nekatere dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju
podeželskega okoliša, izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, izboljšati znanja, razvijati podjetniške ideje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila planirana na podlagi porabe sredstev v preteklih letih in podpisanega Sporazuma o pristopu in
sodelovanju v lokalni akcijski skupini Leader »Sožitje med mestom in podeželjem«.

16029 - Tržnica Ivančna Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glavni namen projekta je ureditev kmečke tržnice s postavitvijo novih stojnic. S tem bomo vzpodbudili kmete, da
prinesejo na tržišče svoje domače produkte, s katerimi bo tako znano tudi poreklo. Istočasno bi poživili in popestrili
občinsko središče, ter povezali podeželje in mesto. S prodajo na kmečki tržnici bi tudi reševali dohodkovni problem
v kmetijstvu in sicer s spodbujanjem registriranih dejavnosti.
Občina Ivančna Gorica si prizadeva vzpostaviti ugodno okolje za pridelavo, predelavo, prodajo in promocijo
domačih kmetijskih produktov. Namen skupne blagovne znamke je pospeševanje trženja in promocija izdelkov na
območju sedmih občin, dvig in zagotavljanje kvalitete produktov, dvig dodane vrednosti kmetijskih produktov ter
promocija območja.
Na ta način bi kmetijam na podeželju omogočili večji prihodek in posledično večjo poseljenost podeželja ter
ohranjanje kulturne krajine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0036
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11029003 - Zemljiške operacije
Opis podprograma
Program obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.
Zakonske in druge pravne podlage
−
−
−
−
−

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica,
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013,
Zakon o gozdovih,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ureditev kmetijskih zemljišč, da ne bi prišlo do pretiranega zaraščanja površin in omogočamo
lažjo strojno obdelavo zemljišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je uspešno izveden javni razpis in investiranje v obdelavo zemljišč.
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0004 - Občinska uprava
11006 - Sofinanciranje pašnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinancirali bomo postavitev pašnikov v minimalni velikosti 2 ha. Sofinancira se nakup materiala za postavitev
pašne ograje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Višina sredstev je določena na podlagi ocene iz prejšnjih let. Sredstva se delijo v predpisani višini 40 oz. 50% glede
na predračunsko vrednost.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu.

11008 - Sanacije v gozdarstvu in kmetijstvu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za sanacijo snegolomov , napada lubadarja in podobno v gozdovih, ki so last občine
Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem zneskov iz prejšnjih let. Izvršitev
plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov za posek dreves in spravilo lesa.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

11015 - Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se sofinancira agromelioracijska dela na zemljiščih (tolčenje kamenja, odstranitev skal in
zarasti), ter urejanje poljskih poti oziroma dostopov do njiv, travnikov. Za izvajanje melioracij so kmetje še vedno
zelo zainteresirani. Lastniki, solastniki ali zakupniki zemljišč sedaj izvajalcu del plačajo račun v celotni višini in šele
po pregledu in predložitvi plačanega računa dobijo povrnjena sredstva iz proračuna v višini največ 50% na območjih
z omejenimi dejavniki in največ do 40 % na ostalih območjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Z urejanjem kmetijskih zemljišč se vzpostavlja lažja strojna obdelava zemljišč in s tem se ohranja kulturno krajino
nezaraščeno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so opredeljena na podlagi ocene iz preteklih let.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja in zaščito živalina območju občine
Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
V okviru podprograma so sredstva namenjena za zdravstveno varstvo živali.

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov
Opis podprograma
Ključne naloge so zagotovitev izobraževanja za lastnike kmetij, njihove člane in lastnike gozdov.
Zakonske in druge pravne podlage
−
−
−
−
−
−

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica,
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013,
Zakon o gozdovih,
Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je povečanje znanja kmetov na področju sonaravne reje, informacijskih poti za potrebe kmetij,
povečanje pridelka, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave, razvoj podjetniških idej.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti izobraževanje na področju kmetijstva in gozdarstva ter svetovanje pri preusmeritvah kmetij.

0004 - Občinska uprava
11010 - Sofinanc. programov kmet. in gozd. svet. službe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Delovanje služb in javnih zavodov: sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe, Programi izobraževanja
za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Sredstva se bodo
dodeljevala izvajalcem pomoči na podlagi javnega razpisa. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov
na področju tehnologij sonaravne reje živali, uporabe travne ruše in različnih informacijskih poti za potrebe kmetij,
povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave zelenjave in poljščin, razvoja
podjetniških idej na podeželju, dviga kakovosti življenja žensk na podeželju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica bo objavljen javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore. Tako občina zagotavlja sredstva za
sofinanciranje naslednjih aktivnosti: stroškom organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, tečaji,
demonstracije, strokovne ekskurzije, …), najemu prostorov, zunanjih predavateljev, materialnim stroškom (vabila,
gradiva za udeležence), obveščanje preko medijev, podjetniško usposabljanje kmetov za pridelavo, prikaze in
demonstracijske poskuse, delavnice, forumi,predavanja za širšo javnost, za področje gozdarstva pa poleg naštetega
tudi tečaji varnega dela s traktorji v gozdu in varno delo z motorno žago.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so bila načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
V skladu z Zakonom o zašiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali na
območju občine. Izvajanje storitev je določeno s pogodbo.
Zakonske in druge pravne podlage
−

Zakon o zaščiti živali,

−

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,
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−

Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je enak dolgoročnemu.

0004 - Občinska uprava
11011 - Zavetišče za živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in
oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo in kastracijo. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s
pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v
zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta na podlagi izstavljenih računov in posredovanega
poročila o oskrbi zapuščenih živali.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem
veljavnih cen oskrbe živali.

1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje
in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture gozdne vlake.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram je: Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Z aktivnostjo se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.
Zakonske in druge pravne podlage
−
−
−
−
−
−

Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica,
Zakon o gozdovih,
Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
Program razvoja gozdov v Sloveniji,
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za večjo odprtost gozdov, boljše
izkoriščanje in negovanje gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja.
Stran 56 od 171

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v višini zagotovljenih sredstev, glede na
prizadetost cestišča in števila vzdrževanja vlak.

0004 - Občinska uprava
11012 - Gozdne vlake
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Priprava projektov in izvedba rekonstrukcij gozdnih vlak so naloge, pri katerih nadzor nad izvedbo opravlja
gozdarska služba. Gozdne vlake se vzdržujejo tako, da se omogoča varno spravilo lesa, da se prepreči njihovo
propadanje ter škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih in se tako izboljšuje gospodarsko vrednost gozdov. Občina k
izgradnji ali rekonstrukciji gozdne vlake prispeva znesek v višini največ 50%, saj so gozdovi naše občine zavedeni
pod ekonomsko šibka območja (EŠO).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna
Gorica bo objavljen javni razpis za obnovo in rekonstrukcijo gozdnih vlak. Tako občina zagotavlja sredstva za
sofinanciranje v višini 50%.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu.

11013 - Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakonska podlaga za omenjena dela je v Zakonu o gozdovih, sredstva za vzdrževalna dela na 103,53 km gozdnih
cest v zasebnih gozdovih in 5,54 km gozdnih cest v državnih gozdovih na področju občine Ivančna Gorica se
zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev
zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun občine. Nivo vzdrževanja
gozdnih cest želimo ohraniti na dosedanjem nivoju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Višina sredstev na postavki je predvidena v višini, ki naj bi zadostovala za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih
vlak. Gozdne ceste se vzdržujejo na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za
gozdove.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP , 69/08-ZCestV, 42/09 in
109/09)
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in
36/10)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB,49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07-ZPNačrt,
57/08ZFO-1A, 70/08 in 108/09)
Zakon o prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 33/07)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US,
93/05ZUMS in 126/07)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06,
49/08 in
64/08))
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št.
62/98)
Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 1/02)
Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št.
4/00)
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št.
53/2002)
Odlok o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 5/04)
Odlok o spremembi odloka o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 62/07)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih cest normativna ureditev,
izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju državnih cest izboljšati cestno infrastrukturo. Z
izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječi nivo pretočnosti in varnosti v prometu, ter z investicijami
izboljšati prometno varnost in pretočnost v prometu. Z zboljšanjem prometne pretočnosti omogočiti razvoj krajev in
njihovega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne
signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so
glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti
Dolgoročni cilji glavnega programa
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 prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se
izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
Stran 58 od 171

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, cestno železniških prehodov,
intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij,
projektov in ureditev grajenega javnega dobra.
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 –ZLDUVCP , 69/08-ZCestV, 42/09 in
109/09)
Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in
36/10)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07-popr. 123/08 in 28/10)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB,49/06-ZMetD, 66/06-Odločba US, 07-ZPNačrt,
57/08ZFO-1A, 70/08 in 108/09)
Zakon o prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05-Odločba US,
93/05ZUMS in 126/07)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06,
49/08 in
64/08))
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št.
62/98)
Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 1/02)
Odlok o kategorizacija Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št.
4/00)
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št.
53/2002)
Odlok o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 5/04)
Odlok o spremembi odloka o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 62/07)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi
vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

0004 - Občinska uprava
13001 - Vzdrževanje lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne,
tehnične lastnosti in varnosti. Ceste in okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa
tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih
cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Površine, ki se jih vzdržuje:
- LOKALNE CESTE 125,426 km
- LOKALNE ZBIRNE CESTE 2,18 km
Stran 59 od 171

- JAVNE POTI 208,471 km
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg,
poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), ter Odloka o
ureditvi zimske službe in Odlok o spremembi odloka o ureditvi zimske službe .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Vzdrževanje cest je samostojen projekt, ki se izvaja preko pogodbe. Trenutni izvajalec je Komunalne gradnje
Grosuplje, ki je dobljen na osnovi javnega razpisa. Dela ki se opravljajo so določena v Pravilniku o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi pregleda plačanih situacij v preteklih obdobjih je ugotovljeno, da je poraba sredstev v veliki meri
odvisna od vremena (močne oz. pogoste snežne in dežne padavine). Višina pravice porabe je določena na podlagi
lanske porabe (leto 2010) za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

13020 - Sanacija cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sanacija cest se dela se na občinskih cestah. Izvajajo se v mejah cestnega sveta in sicer največ kot poškodbe po zimi.
Cilj izvajanja sanacije cest je izboljšanje prometne varnostni, ter ohraniti cesto čim dalj časa v najboljšem možnem
voznem stanju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Sanacija cest je samostojen projekt, ki se izvaja preko pogodbe. Z izbranim izvajalcem na javnem razpisu se skupaj
s strokovno službo občine opravi ogled občinskih cest, pripravi predračun in pristopi k sanaciji.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe v preteklih letih za ta dela in na glede na višino razpoložljivih
sredstev v proračunu

0005 - Krajevna skupnost Ambrus
913004 - Letno vzdrževanje javnih poti-Ambrus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913038 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Ambrus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

Stran 60 od 171

0006 - Krajevna skupnost Dob
913005 - Letno vzdrževanje javnih poti-Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913039 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
913006 - Letno vzdrževanje javnih poti-Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913040 - Zimsko vzdrževanje javnih poti v KS Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.
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0008 - Krajevna skupnost Krka
913007 - Letno vzdrževanje javnih poti-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913041 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
913008 - Letno vzdrževanje javnih poti-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913042 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.
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0010 - Krajevna skupnost Muljava
913009 - Letno vzdrževanje javnih poti-Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913043 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0011 - Krajevna skupnost Sobrače
913010 - Letno vzdrževanje javnih poti-Sobrače
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913044 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Sobrače
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0012 - Krajevna skupnost Stična
913002 - Letno vzdrževanje javnih poti-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
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njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913045 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
913011 - Letno vzdrževanje javnih poti-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913046 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
913012 - Letno vzdrževanje javnih poti-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.
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913047 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
913013 - Letno vzdrževanje javnih poti-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913048 - Zimsko vzdrž. javnih poti-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
913014 - Letno vzdrževanje javnih poti-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

913049 - Zimsko vzdrževanje javnih poti-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o občinskih cestah so krajevne skupnosti zadolžene za vzdrževanje nekaterih občinskih cest in
sicer po kategoriji javne poti. Krajevna skupnost je zadolžena za vzdrževanje tistih javnih poti, ki se nahajajo na
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njihovem področju. Nivo vzdrževanja je določen v Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o ureditvi zimske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina pravice porabe je določena na podlagi porabe iz preteklih let za ta dela, ki so obvezna gospodarska služba.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Stanje občinskih cest v Občini Ivančna Gorica je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja
voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (pregledne berme, pregledni trikotniki, vertikalni vzdolžni
skloni,..). Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v zemljiškoknjižno ureditev cest, kar ima za posledico
neurejenost cest s tega področja. Z investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete cest,
oziroma tak nivo kot je sedaj in da ceste ne bodo propadale.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 1/02)

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

zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest
Kazalci:
- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest

0004 - Občinska uprava
13005 - Gradnja in investicijsko vzdrž. občinskih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih poti,
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0070 do OB039-11-0107
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena
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13006 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture-pešpoti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13008 - Rekonstrukcija mostov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s te postavke so namenjena za gradnjo novega nadomestnega mostu in obnovo, ter razširitev obstoječih
mostov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0010, OB039-11-0011, OB039-11-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
913019 - Gradnja in inv. vzdrž. javnih poti-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – javnih poti na področju KS Metnaj
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0059
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena

0014 - Krajevna skupnost Temenica
913021 - Gradnja in inv. vzdrž. javnih poti-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – javnih poti na področju KS
Temenica
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0065
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na vertikalni in horizontalni cestni signalizaciji, na prometni
opremi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS št. 33/2006), Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/2002), Odlok o občinskih
cestah (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 1/02)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitev
katere prometnice je potrebno rekonstruirati .
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov

04 - Občinska uprava
13011 - Prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s te postavke so namenjena za obnovo vsakoletne horizontalne prometne signalizacije na lokalnih cestah in
javnih poteh. Na področju vertikalne prometne signalizacije se načrtuje popolnitev prometnih znakov na občinskih
cestah. Sredstva so tudi namenjena za vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije ob uničenju zaradi vandalizma,
ob prometnih nesrečah, ki jih povzroči nam neznani storilec in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena

13012 - Obdelava katastra lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 1997 je bil sprejet Zakon o javnih cestah, ki nalaga kategorizirati občinske ceste. Kategorizacija je bila
izvedena, kataster cest je narejen, ki ga je potrebno obnavljati in uskladiti glede na gradnjo oz. modernizacijo
občinskih cest v preteklem proračunskem letu. Obnovljeni kataster občinskih cest je potrebno na podlagi Zakona o
javnih cestah enkrat letno poslati na Direkcijo RS za ceste. Sredstva so namenjena za obnavljanje katastra cest
(banka cestnih podatkov – BCP).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-ocena

13019 - Ureditev avtobusnih postajališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13021 - Prometna študija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prometna študija je narejena, izdelalo jo je podjetje PNZ iz Ljubljane. Sredstva so namenjena za obnovo prometne
študije, ki se bo potrebovala za dokazovanje in upravičenosti izgradnje med drugim tudi Južne povezovalne ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-

ocena
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13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko in
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja,
Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/2010),
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z
nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
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.
Kazalci:
število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave,
poraba tokovine (kw),
novozgrajena javna razsvetljava.

0004 - Občinska uprava
13014 - Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

13015 - Gradnja in inv. vzdrževanje cestne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro
koncesionarja. Sredstva se bodo porabila tudi za gradnjo nove javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0014 do OB039-11-0017
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi
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0005 - Krajevna skupnost Ambrus
913023 - Upravlj. in tek. vzdrž. javne razsvetljave-Ambrus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0006 - Krajevna skupnost Dob
913024 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
913025 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Iv. Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0008 - Krajevna skupnost Krka
913026 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.
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0009 - Krajevna skupnost Metnaj
913027 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

913036 - Investicije in inv. vzdrž. javne razsv.-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0010 - Krajevna skupnost Muljava
913028 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0011 - Krajevna skupnost Sobrače
913029 - Upravlj. in vzdrž. javne razsv.-Sobrače
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.
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0012 - Krajevna skupnost Stična
913030 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
913031 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
913032 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

913059 - Inv. in inv. vzdrž. javne razsv. - KS Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
913033 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.
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0016 - Krajevna skupnost Zagradec
913034 - Upravlj. in tekoče vzdrž. javne razsv.-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave se bo opravljalo na podlagi javnega razpisa z izbiro koncesionarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun za plačilo koncesionarja bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij
državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da financira pridobivanje investicijske
dokumentacije in zemljišč, ter sofinancirala izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije
državne ceste. Izgradnja pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je lastnik in upravljalec Občina Ivančna
Gorica, tako Republika Slovenija nima pravne podlage da investira v ta del infrastrukture: tak način sofinanciranja
nalaga tudi Zakon o javnih cestah. Zato se sklene sofinancerski sporazum, Država pa na podlagi javnega razpisa
pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.
S tem si občina zagotovi kompleksno realizacijo posameznih programov in izboljša , hkrati pa zaradi sofinanciranja
pade v večji prioritetni razred med republiškimi programi modernizacij državnih regionalnih cest.
V letu 2010 je glede na št. vozil, oz. PLDP predvidena nadaljevanje modernizacije ceste RI-216 Ivančna Gorica –
Žužemberk.

Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o javnih cestah (uradni list RS št. 29/97)

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

Cilj je izboljšati prometno varnost,
izboljšati ekološke kazalce ob cesti,
zagotoviti boljšo povezanosti občine s preostalo regijo
razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
Izboljšati prometno varnost in povečati kvaliteto bivanja na področju občine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Rekonstrukcija in modernizacija regionalnih cest
- Projektna dokumentacija in investicija v križišča in krožišča na področju občine
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov
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0004 - Občinska uprava
13016 - Sofinanciranje inv. in invest. vzdrž. na drž. cestah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izgradnjo krožišča Malo Hudo, ki se nahaja na regionalni cesti RIII-646 od Ivančne
Gorice proti Malem Hudem (pri nogometnem igrišču). Faza v kateri se nahaja projekt je izdelava projektne
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0018
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

1303 - Železniški promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Občina je zadolžena za vzdrževanje cestno železniških prehodov in sicer v delu, ki se nanaša na potrebe za cestni
promet. Sem spadajo dela kot je vzdrževanje in obnova prometne signalizacije, urejanje in vzdrževanje preglednih
trikotnikov in druga dela, ki se nanašajo predvsem na prometno varnost pri prehajanju preko cestno železniškega
prehoda.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju železniške prometne infrastrukture je zagotoviti varno prehajanje preko železnice. Ukrepi
so usmerjeni zlasti v ureditev prometne signalizacije, iskane vzporednih povezav, ki znižujejo število prehodov
preko železnice, zmanjšati škodljive vplive prometnega sistema na okolje.
Strukturni cilji na področju železniške prometne infrastrukture so:
- 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
Glavni cilj izvajanja programa železniške prometne infrastrukture je ohranjanje varnosti na cestno železniških
prehodov v skladu veljavno zakonodajo. Vzdrževanje je potrebno izvajati v skladu z Zakonom o železniškem
prometu. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- Obnoviti vertikalno prometno signalizacijo
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost in varnost cestno železniškega prehoda
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost cestno železniškega prehoda.
Kazalci:
- Število urejenih cestno železniških prehodov
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
130390111 investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
Opis podprograma
Postavitev in obnovitev vertikalne prometne signalizacije, urejanje preglednih trikotnikov, letno zimsko vzdrževanje
cestno železniških prehodov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS št. 92/1999,št. 82/2003)
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS št. 102/2004)
Zakon o javnih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa cestno železniških prehodov je ohranjanje prometne varnosti na njih
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Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo uporabnikov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Obnoviti vertikalno prometno signalizacijo
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost in varnost cestno železniškega prehoda
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost cestno železniškega prehoda.

0004 - Občinska uprava
13018 - Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi s te postavke se bo dopolnila in obnovila prometna signalizacija na cestno železniških prehodih, urejalo in
vzdrževalo pregledne trikotnike na železniških prehodih za potrebe cestnega prometa
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
-ocena.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o žičniških napravah za prevoz
oseb, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
•

Pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo
prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in z uvajanjem novih
tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega
okolja za malo gospodarstvo

•

Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju

•

Promocija kraja in turistične ponudbe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

•

1403 – Splošne storitve v kmetijstvu

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
•

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanje novih tehnologij in znanj ter promocije

•

Spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo

•

Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma

•

Razvoj lokalne turistične infrastrukture
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje
produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanje
podjetij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Obsega sredstva, povezana s pospeševanjem razvoja malega gospodarstva malega gospodarstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut
Občine Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je obdržati oziroma izboljšati raven malega gospodarstva v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je izvajati aktivnosti okoli spodbujanja regionalnega razvoja in nuditi podpore enotam malega
gospodarstva.

0004 - Občinska uprava
14002 - Sofin.projektov, posl.načrtov in predst.enot malega gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo na podlagi pogodbe porabila preko Obrtne zbornice Grosuplje za potrebe izobraževanja
podjetnikov. Izobraževanja naj bi potekala v več segmentih in sicer za ekonomski del – računovodstvo, učenje tujih
jezikov, učenje računalniških programov in tako dalje. Del sredstev pa je namenjen tudi za informiranje podjetnikov
iz področja malega gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za leto 2010.
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-

razvoj turizma,

-

uvajanje novih turističnih produktov,

-

povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije,

-

izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma,

-

označitev turističnih točk (kažipoti, table, ipd.)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije.
Kazalci: število nočitev in prihodov turistov, število turističnih prireditev, večji prihodek turistične takse, število
kmetij z dopolnilno dejavnostjo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•

14039001 – Promocija občine

•

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine
Opis podprograma
Zajema promocijo občine: sodelovanje občine na sejmih, organizacija in izvedba tradicionalnega Jurčičevega
pohoda, predstavitev kulturne dediščine (premične in nepremične) in druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke,
razglednice).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba pohoda po Jurčičevi poti, zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti,
itd..). Kazalci so: uspešen izveden pohod in zagotovitev promocijskega materiala in promocijo občine.

0004 - Občinska uprava
14004 - Jurčičev pohod
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za izvedbo in organizacijo tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti. Stroški zajemajo
založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, plačila avtorskih honorarjev, drugi splošni material in
storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.
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14005 - Predstavitev kulturne dediščine in promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V ta okvir sodi celotna promocija Občine Ivančna Gorica: objava promocijskih člankov, ponatis zloženk, udeležba
na sejmih, izdaja različnega promocijskega materiala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

0006 - Krajevna skupnost Dob
914003 - Pohod po mejah KS Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za organizacijo in izvedbo pohoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
914001 - Viridin pohod-Metnaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo porabila za organizacijo in izvedbo pohoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Program obsega spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev in zveze, razvoj
turistične infrastrukture (turistični znaki…), priprava strategije razvoja turizma v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz
proračuna Občine Ivančna Gorica in spremembe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izveden javni razpis, spodbujanje turističnih društev in zveze pri njenem delovanju.
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0004 - Občinska uprava
14006 - Sofinanciranje programa turističnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila sofinanciranju programov turističnih društev, ki s svojim delovanjem prispevajo k večji
prepoznavnosti občine, čistejšemu okolju …
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

14007 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bomo namenila za izdelavo in postavitev novih tabel z vso turistično ponudbo v občini. Table se bodo
postavile v vsako krajevno skupnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

14008 - Sofinanciranje turistične zveze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila sofinanciranju programu občinske turistične zveze, ki s svojim delovanjem in
promocijskimi akcijami prispeva k večji prepoznavnosti občine in koordinira delo turističnih društev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

14009 - Priprava strategije razvoja turizma v občini
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za pripravo strateškega dokumenta, ki bo podlaga za načrtovanje razvoja turistične
dejavnosti v občini v prihodnjih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka je v letošnjem proračuna opredeljena na novo in temelji na oceni.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

•

Okoljska politika Evropske unije
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•

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

•

Operativni program ravnanja z odpadki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja in povečanje in obnova
čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 – zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja
okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom za izvedbe in sistemov
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih
objektov centra za ravnanje z komunalnimi odpadki, ter izdelava strukturnih osnov in investicijsko tehnične
dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstvo okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

-

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja
in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
Podprogram zajema financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o graditvi objektov,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredba ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo,
Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov,
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik, št. 3/02),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje,
čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sistem celostnega ravnanja z odpadki, ki ga predvideva projekt CERO Špaja dolina, izhaja iz prednostnega
izvornega ločevanja odpadkov. Zagotoviti je potrebno, da se odpadke izvorno loči na čiste frakcije odpadne
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embalaže, frakcije biološko razgradljivih odpadkov (izvorno ločevanje bioloških odpadkov, hišno kompostiranje),
frakcije nevarnih odpadkov in kosovnih odpadkov;

0004 - Občinska uprava
15002 - Nabava posod za odpadke
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15003 - Sanacija črnih odlagališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odstranitev odpadkov s strani Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. na določenem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena vrednosti sanacije odlagališč je iz prejšnjih let.

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2011 je predviden odvoz ločeno zbranih kosovnih odpadkov po določenem planu odvoza s strani Javnega
komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena vrednosti odvoza je iz prejšnjih let.

15005 - Odvoz nevarnih odpadkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2011 je predviden odvoz nevarnih odpadkov po določenem planu odvoza s strani Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena vrednosti odvoza je iz prejšnjih let.

15006 - Odškodnine za komunalno deponijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15016 - Obnove na področju ravnanja z odpadki-najemnina JKP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2011
načrtujemo prestavitev plinskih cevovodov in nadgradnja plinjakov, obnova zaščite bazena za izcedne vode,
postavitev nadstrešnice nad kompostarno in tehtnico, izvajanje drenažnega sloja v deponiji.

Stran 81 od 171

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 516.776 EUR.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
915001 - Druge odškodnine-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi pogodbe iz leta 1998 o plačilu odškodnine zaradi vplivov komunalne deponije Špaja dolina so se občine
zavezale, da bodo plačevale enkrat letno odškodnino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o gospodarskih javnih službah,

-

Zakona o varstvu okolja,

-

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 Ivančna Gorica

-

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica

-

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Ivančna Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povišanje kvalitete
življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete 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
kvalitete 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.
Kazalci:
- delež gospodinjstev priključenih na čistilne naprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja,

Stran 82 od 171

hkrati pa omogočiti izvedbo razširitev omrežja.

0004 - Občinska uprava
15007 - Gradnja in vzdrž. kanaliz. sistemov in čistilnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v Občini (Šentvid pri Stični, Stična-Vir, Višnja Gora,
ČN Muljava, priprava dokumentacije za izgradnjo ČN za celotno območje občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0021 do OB039-11-0027
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15013 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Preprečevanje onesnaženja podtalnice in posredno pitne vode na vodovarstvenem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sprejet in potrjen operativni program.

15018 - Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 516.766 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 517.776 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Naloge s področja
prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o urejanju
prostora ( ZUreP-1, Ur. list RS, št. 110/4) ter Pravilnika o podrobnejši vsebini , obliki in načinu priprave strategije
prostorskega razvoja občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 17/04) se je v letu 2005 začelo s
postopkom priprave Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO). Februarja 2006 je občinski svet sprejel
program priprave SPRO ter v marcu in aprilu so se pridobile smernice nosilcev urejanja prostora. V okviru tega
postopka so bile naročene strokovne podlage, vendar še preden so bile dokončane, je stopil v veljavo nov zakon:
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07), ki je razveljavil skoraj celoten ZUreP-1, uvedel
novo terminologijo in novo hierarhijo prostorskih aktov ter druge spremembe. V skladu s tem zakonom je bil v
aprilu 2008 sprejel sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta. Za Občinski prostorski načrt je
potrebno na podlagi predpisov o varstvu okolja izdelati tudi okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja
narave in izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V letu 2011 predvidevamo, da bodo ključne faze občinskega
prostorskega načrta speljane ter istočasno tudi okoljsko poročilo, na osnovi katerega bo izdelana Celovita presoja
posegov na okolje.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije
prostorskega razvoja Slovenije (ur. list RS, št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega
plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje
od 1986 do leta 1990. ZPNačrt pa je ta rok podaljšal do uveljavitve občinskega prostorskega načrta.
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 vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s
tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj naselij in drugih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno
navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začeti projekti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je 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, prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev
dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki
zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za
urejeno okolje…
Ob vrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in iz
razpoložljivih finančnih sredstev. Upoštevali smo, da bo v letu 2011 občutno povečan obseg dela zaradi priprave
OPN in določenih podrobnih prostorskih načrtov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog in postopkov za sprejem ključnega občinskega prostorskega načrta, ter priprava
osnov za pomembne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in
16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Opis podprograma
Namen programa je posodobitev evidenc NUSZ.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o davkih,
- Zakon o graditvi objektov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je uskladiti podatke NUSZ z registrom evidence nepremičnin (REN), ki ga je izdelal
GURS.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvideno je ažuriranje podatkov NUSZ tako na področju nepremičnin ter sprejem odloka.

0004 - Občinska uprava
16025 - Vzpostavitev, vodenje in vzdrž. katastra GJI
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina s te postavke poravnava obveznosti izvajalcem za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastruktura
(GJI). GJI je za občine obvezen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
Prostorski plan – izdelavo občinskega prostorskega načrta s potrebnimi strokovnimi podlagami, pripravo osnov za
podrobnejše načrtovanje določenih projektov (strokovne študije ipd.).
Prostorski izvedbeni akti – nadaljevalo se bo delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov .

Zakonske in druge pravne podlage
Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/2007),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 –ZZK-1)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 14/05)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 in spremembe)
ter drugi zakoni in podzakonski predpisi s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine,
energetike ipd.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejemanja posamičnih
prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik, na osnovi
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 sprejemanja prostorskih
aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki
zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko
natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni mogoče
predvideti v naprej.

0004 - Občinska uprava
16002 - Prostorski dokumenti občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2011 je predvideno dokončanje izdelave posameznih prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine:
•

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana OIG
(sprememba se nanaša samo na deviacijo regionalne ceste v Višnji Gori),

•

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 –
Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (sprememba se nanaša samo na
deviacijo regionalne ceste v Višnji Gori),

•

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta I4/a Novi center Ivančna Gorica,

•

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center,

•

OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje,

•

Občinski prostorski načrt z okoljskim poročilom in celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) se v
tem letu pripelje čim dalj ( vsaj v fazo pridobivanja mnenj), s tem da se zagotovijo še potrebne
strokovne podlage (karta poplavne nevarnosti, elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
strokovne podlage za plakatiranje in oglaševanje ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2011 je predvideno plačilo zunanjim izvajalcem po pogodbah za posamezne zaključene faze dela za pripravo
OPN , CPVO, potrebnih strokovnih podlag in študij ter podrobnih prostorskih načrtov občine.

1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 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
Dolgoročni cilj je zagotovitvi osnovne komunalne standarde na območju Občine Ivančna Gorica.
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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način, kot ga
določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04). 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, kjer se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je lastna 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, ker je osnovni predpogoj za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Iz tega tudi
izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o gospodarskih javnih službah,

-

Zakon o varstvu okolja,

-

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,

-

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04),

-

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 108/08),

-

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/09),

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti prebivalcem zdravo pitno vodo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V leto 2011 naj bi pridobili projekte PGD, PZI, in gradbeno dovoljenje za : »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine –
(Vodovodni sistem Kuželjevec – Korinj)«, ter pričeli z izgradnjo vodovodnega sistema v dolžini 7,5 km.

0004 - Občinska uprava
16003 - Gradnja in vzdrž. vodov. sistemov (s hidr. mrežo)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se bodo zagotavljala sredstva za izgradnjo vodovodnih sistemov. Občina na
določenih teritorijih še nima zagotovljene oskrbe s pitno vodo, zato potrebuje sredstva tako za izgradnjo vodovodnih
sistemov, kot tudi za pridobitev projektnih dokumentacij in potrebnih dovoljenj za izgradnjo.
V letu 2011 bo Občina poleg projektov, ki so navedeni v NRP, izvajala tudi aktivnosti za pripravo izgradnje
vodovoda Ravni dol.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0028 do OB039-11-0033
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Skladno z 38. členom pravilnika o oskrbi z pitno vodo (Uradni list RS 35/2006) mora izvajalec javne službe
vzdrževati objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja, pri čemer se stroški krijejo iz občinskega proračuna.
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16026 - Sofinanciranje dobave vode v času suše
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo pokrivala del prevoznih stroškov prevoza pitne vode vsem stalno živečim prebivalcem višje ležečih
krajev v občini, ki nimajo vodovodnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena vrednosti prevoznih stroškov je iz prejšnjih let.

16031 - Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2011
načrtujemo obnove Vo priključkov in števcev, telemetrijo vodovoda ter obnovo vodovodov skladno s prioriteto
izvajanja izgradnje sekundarnih vodovodnih sistemov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 342.242 EUR.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
916002 - Upravlj. in tekoče vzdrž. vodov. sist.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program tekočega vzdrževanja je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog.

916003 - Invest. in inv. vzdrž. vodov. sist.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program investicij in investicijskega vzdrževanja je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter
prioritetnih nalog.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu površin v javni rabi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0004 - Občinska uprava
16027 - Gradnja in vzdrž. pokopališč in mrliških vežic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0005 - Krajevna skupnost Ambrus
916004 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Ambrus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
916031 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS
Ivančna Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0008 - Krajevna skupnost Krka
916005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.
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916025 - Invest. In inv. vzdrž. pokop., mrl. v. - KS Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0010 - Krajevna skupnost Muljava
916006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

916029 - Inv. in inv. vzdrž. pok. in mrl.v. - KS Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0012 - Krajevna skupnost Stična
916007 - Upravljanje in tekoče vzdrž. pokop., mrl.v.-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
916008 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrliških v.-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.
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916014 - Invest. in inv. vzdrž. pokop., mrliških v.-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
916009 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

916015 - Invest. in inv. vzdrž. pokop., mrl. v.-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
916010 - Upravlj. in tekoče vzdrž. pokop., mrl. v.-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

16039003 - Objekti za rekreacijo
Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča…), gradnja
in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so hortikulturne ureditve površin v urbanem okolju in ureditve otroških igrišč.
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0004 - Občinska uprava
16008 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin (parki, zelenice..)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški za vzdrževanje-obnovo in projektiranje otroških igrišč. Planirana so sredstva v višini 50.000,00 €. V sklopu
pogodbe o financiranju vzdrževanja zelenih površin, urejanja parkovnih površin in dreves na javnih površinah med
Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. in Občino Ivančna Gorica se komunala zavezuje, da ureja in
vzdržuje zelenice ter čisti ulice, ki so določene v popisu del, ki je sestavni del pogodbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena

16028 - Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Naselje Ivančna Gorica potrebuje otroško igrišče za rekreacijo in igro otrok. Obstoječe otroško igrišče, ki se je do
preselitve vrtca na drugo lokacijo, uporabljalo izključno za potrebe vrtca, je dotrajano – potrebno popolne prenove.
Za obnovo tega igrišča so namenjena sredstva v višini 45.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena temelji na pridobljenih ponudbah.

KS VIŠNJA GORA
16028 - Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Naselje Višnja Gora potrebuje igrišče za rekreacijo in igro otrok. Sredstva v višini 5.000,00 € so namenjena za
pridobitev ustreznih dovoljenj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.
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16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0004 - Občinska uprava
16007 - Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prednovoletno okrasitev naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V okviru proračunske postavke.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
916024 - Praznična okrasitev naselij v KS Ivančna G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prednovoletno okrasitev naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V okviru proračunske postavke.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
916018 - Praznična okrasitev naselij-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prednovoletno okrasitev naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V okviru proračunske postavke.

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
916027 - Praznična okrasitev naselij v KS Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za prednovoletno okrasitev naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V okviru proračunske postavke.
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0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
916028 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Iv. G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0008 - Krajevna skupnost Krka
916030 - Vzdrževanje in urejanje javnih površin v KS Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0012 - Krajevna skupnost Stična
916022 - Vzdrž. in urejanje javnih površin-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
916023 - Vzdrž. in urejanje javnih površin-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letnih izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci na
podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega
vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako
pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega
standarda najemnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 16069002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis podprograma
Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina
obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se
zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje
kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu. Cilj je tudi z obnovami in posodobitvami. Kazalniki: število
obnovljenih stanovanj.

0004 - Občinska uprava
16012 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzdrževanje stanovanj so materialna vlaganja, ki ohranjajo vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe in so
sestavni del najemnine. To pomeni, da se z vzdrževanjem izboljšujejo možnosti bivanja. Z obnovo ali
nadomestitvijo obstoječih instalacij pa se poveča uporabna vrednost stanovanja ali stanovanjske hiše.
Investicijsko vzdrževanje zajema večja vlaganja v prenovo strešne kritine, obnovo fasad, zamenjavo podov, oken in
vrat, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih itd.
V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva, namenjena za izvedbo del, ki so intervencijskega
značaja in jih kot takšne ni možno predvideti.
Sredstva se porabljajo v skladu s potrjenim programom vzdrževanja stanovanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Skladno s planiranimi sredstvi v proračunu za leto 2011.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon in Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati obstoječi stanovanjski fond, v bodoče v okviru proračunskih zmožnosti tudi gradnja novih neprofitnih
stanovanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2011 je planirana adaptacija stanovanja na Muljavi 4, postavitev novih drvarnic Gorenja vas 2 in menjava
strehe na objektu Ulice Cankarjeve brigade 6 (plačilo v sorazmernem deležu).
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0004 - Občinska uprava
16014 - Prenos kupnin na SSRS in SOD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prenos kupnin se izvaja skladno z 10. členom Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS) (Uradni list RS,
št. 7/1993, 48/1994, 38/2010 – ZUKN).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V letu 2011 ostaja za plačilo še za 6 neodplačanih stanovanj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za izračun je 6 stanovanj za katere obračunavamo anuitete.

16015 - Upravljanje in vzdrž. neprof. stanov. in stanov. za soc. ogrožene
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tekoče vzdrževanje bo potekalo sladno s potrebami. Pri tekočem vzdrževanju gre največkrat za zamenjavo pip v
kopalnicah in kuhinjah, bojlerjev, WC školjk, umivalnikov, kadi, odmašitev odtokov, dimnikarske storitve, plačilo
električne energije, komunalnih storitev, zavarovalne premije za objekte, …
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za vsa stanovanja v občinski lasti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje postavke je plan in poraba proračuna za leto 2010.

16016 - Stanovanjski rezervni sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Strošek stanovanjskega rezervnega sklada se planira na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1) Uradni list RS, št.
69/2003, 18/2001 – ZVKSES, 47/2006 – ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 90/2009 – Odl. US, 62/2010 - ZUPJS,
zbrana sredstva iz tega naslova pa se porabijo skladno s III. poglavjem rezevnega sklada, zgoraj omenjenga zakona,
za vzdrževanje večstanovanjske stavbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V rezevni sklad se vplačuje za stanovanja v občinski lasti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za plačevanje so stanovanja v večstanovanjskem bloku ali hiši, ki so starejša od desetih let in imajo
upravnika.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Ivančna Gorica) 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).
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 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 alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 – Nakup zemljišč
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16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
Podprogram zajema urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravno zakonik,
Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o
denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
javnem naročanju, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih
zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in
časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja
premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanje s kupci, lastniki
zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno
opredeliti izvedbo posameznega postopka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v
skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011.

0004 - Občinska uprava
16017 - Urejanje zemljišč (parcel.cenitve,odšk.,not.stor.)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za urejanje zemljišč (geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve,
sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih in odškodnine za plačila
zemljišč).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010 in predvidenega plana urejanja zemljišč za leto 2011.

16019 - Izvedba odmer javnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za izvedbo odmer javnih cest (geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne
storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010 in predvidenega plana izvedbe odmer v letu 2011.
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16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
Podprogram zajema nakup zemljišč, nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primeri, ko
nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik,
Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi
podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnem
naročanju, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti
podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila
uspešnost zastavljenih ciljev, in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta
pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih
zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanje z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem
in geodetsko upravo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov
odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja.

0004 - Občinska uprava
16023 - Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi izvajanja različnih investicij in zaradi prostorskih potreb je potrebno zagotovitvi različna zemljišča in
nepremičnine. Program nakupa zemljišč je trenutno pripravljen za leto 2011 in je sestavni del proračuna za leto
2011. Tekom leta se program lahko dopolnjuje glede na potrebe in proračunske možnosti v skladu ffff.
Na predmetni postavki se bodo sredstva zagotavljala za nakup tistih zemljišč glede katerih ima občina dolgoročni
interes. Občina pa bo izvajala nakupe zemljišč tudi v tistih območjih, v katerih želi aktivno usmerjati vsebino in
organizacijo gradnje območja ter v območjih, kjer so zemljišča potrebna za funkcionalno zaokrožitev posameznih
funkcionalnih zemljišč ali za izvedbo dostopov. Tako bo skladno z Zakonom o javnih cestah od fizičnih in pravnih
oseb odkupovala zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano lokalno cesto.
Na osnovi občinske prostorske politike se torej izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru
uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve
občine, komunalnega urejanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja vključuje pridobivanje nepremičnega in premičnega premoženja.
Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišča) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov
oziroma investicij, zaradi urejanje premoženjskopravnih razmerjih na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je
zgrajena javna infrastruktura v lasti Občine Ivančna Gorica.
Pri pripravi finančnega načrta smo sledili splošnim razvojnim ciljem, zagotavljanje komunalne opremljenosti
zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju, in zagotovitvijo tistih potrebnih zemljišč, ki bodo služila
ureditvi same Ivančne Gorice in okolice.
Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s
predvidenimi proračunskimi sredstvi.
Na postavki se načrtuje tudi poraba sredstev za geodetske storitve, kot so parcelacija zemljišč, cenitvena poročila,
plačilo davkov (davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodatno vrednost), stroški notarskih storitev, ipd.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB039-11-0038 – Nakup zemljišč
NRP št. OB039-11-0039 – Nakup Borštnikove domačije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010 in predvidenim planom nakupa v letu 2011.

16030 - Nakup Borštnikove domačije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za nakup Borštnikove domačije na Krki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP ŠT. OB039-11-0039.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se je opredelila na novo zaradi interesa občine po nakupu te domačije.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot ustanoviteljica javnega zavoda
Zdravstveni dom Ivančna Gorica zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi javnega zavoda.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev občine.
Izboljšanje prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot
uporabnike.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna zdravstvena oskrba prebivalcev občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvaliteten razvoj storitev Zdravstvenega doma Ivančna Gorica
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini.
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Zakonske in druge pravne podlage

-

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica vplivati na kakovostni
razvoj primarnega zdravstva v naši občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila zadovoljnih uporabnikov.

0004 - Občinska uprava
17001 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za preureditev prostorov v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, ki so se sprostila z
odhodom vrtca v lasten objekt. Občina je projekt investicijsko vzdrževalnih del prijavila na razpis
Ministrstva za zdravje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0040
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektantska ocena.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v
zvezi z mrliško pregledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov
brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne
službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem
področju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na
podlagi zakonodaje upravičeni do tega.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006, 114/2006,
91/2007, 71/2008, 76/2008),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo obvezno
zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 1262008)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Ivančna Gorica je na podlagi zgoraj navedenega zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno
zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega. Dolgoročni cilj je
omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstvenega varstva, če izpolnjujejo kriterije za
financiranje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

0004 - Občinska uprava
17003 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja za tiste osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na
območju občine, ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega
zavarovanja iz drugega naslova kot po 15. in 20. členu navedenega zakona. To pa so npr. brezposelne osebe,
ki ne prejemajo nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih
prejemkov; otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in tudi niso zaposleni, študenti, ki v šolskem letu niso
redno vpisani na študij, klošarji, itd.. Ob pogojih, ki jih določajo 20., 21. in 22. člen zakona, so po osebah iz
21. točke 15. člena lahko zavarovani tudi njihovi družinski člani.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov skladno z zakonsko obvezo, v letu 2011 planiramo
sredstva v višini 100.000 EUR. Sredstva so planirana glede na porabo v letu 2010 in na pričakovan prenos
izvajanja dodeljevanja te pravice na Center za socialno delo Grosuplje.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ter obdukcij s spremljajočimi
storitvami.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in
15/2008).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. Spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu z
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

0004 - Občinska uprava
17004 - Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe, ter stroškov odrejenih
obdukcij s spremljajočimi storitvami, predvsem transport. Gre za zakonsko obveznost občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev, ki je potrebna za plačilo teh storitev, je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je
od leta do leta različna.
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina mora zagotoviti pogoje za razvoj kulture in športa ter omogočiti delovanje nevladnih organizacij.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08, 95/10),

-

Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/2000).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večja
vključenost prebivalcev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje in vzdrževanje nepremične in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev kulturne dediščine, vključno z umestitvijo kulturne dediščine v turistično
ponudbo naše občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnavljanje in prezentacija kulturnih spomenikov ter vzdrževanje vojnih grobov in grobišč in drugih
spomenikov in spominskih obeležij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma

Varstvo kulturne dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki
so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in
zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja. V okviru tega
podprograma se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, ter vojnih grobov in grobišč.
Zakonske in druge pravne podlage

-

-

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08),
Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09),
Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08, 95/10).
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečiti propadanje kulturne dediščine in zagotoviti sredstva za razvoj muzejske dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečiti propadanje kulturne dediščine in zagotoviti sredstva za razvoj muzejske dejavnosti.

18001 - Muzej Jurčičeva domačija na Muljavi-sredstva za dejavnost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S kulturnim spomenikom Jurčičeva domačija na Muljavi že vrsto let upravlja Zveza kulturnih društev
Ivančna Gorica. Obiskovalcem omogoča pod strokovnim vodstvom in z ustrezno razlago ogled vseh
objektov in predmetov, ki sestavljajo domačijo, posebej pa še notranjost pisateljeve rojstne hiše z vsemi
etnološkimi eksponati in pisateljeva literarna in novinarska dela. V proračunu so za izvajanje muzejske
dejavnosti na Jurčičevi domačiji planirana sredstva za plačo 1 vodiča ter 1 oskrbnika s pripadajočimi
prispevki in davki delodajalca, regres za letni dopust ter morebitne jubilejne nagrade in odpravnine, vključno
s sredstvi za administrativno - računovodske zadeve. Planirana so tudi sredstva za naloge, ki jih na muzeju
izvajajo zunanji sodelavci, in sicer gre za svetovanje in nadzor pri restavriranju muzejskih in drugih
etnoloških predmetov, ter sodelovanje pri etnoloških razstavah in prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18005 - Investicijsko vzdrževanje objektov in okolice-Muzej Jurčičeva
domačija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji investicijski odhodek na tej postavki v letu 2011 predstavlja zamenjava slame na osrednjem objektu
Jurčičeve domačije, saj je obstoječa slama v zelo slabem stanju. Slamo za tovrstne namene je potrebno
predhodno naročiti, cena vgrajene slame pa se giblje od 80-90 EUR na m2. Ostala sredstva so na postavki pa
so namenjena za nadomestitev podrtih lesenih delov ograje, sanacijo lesenih žlebov, pleskanje in premaze,
nabava polomljenih dreves in ostalega grmičevja, zatravitev, ipd. ter za zavarovanje muzeja pred požarom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0044
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18006 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje kulturnih spomenikov se bodo sredstva, ki so planirana v letu 2011 namenila za obnovo
objektov, ki imajo določeno kulturno, umetnostno ali zgodovinsko vrednost (obnova cerkva, kulturnih
spomenikov, spomenikov in spominskih obeležij NOB,…). Občina pri obnovi sodeluje z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine, ki pripravlja projekte obnove kulturnih spomenikov, ki v povprečju trajajo vsaj
dve leti, in sicer kot sofinancer.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0041
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18007 - Vzdrževanje grobov in grobišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva planirana za vzdrževanje vojaških grobov in grobišč v Stični, na Krki, Muljavi, v
Ambrusu, Radohovi vasi, na Korinju in v Višnji Gori. Z vzdrževalci grobov in grobišč se sklene letna
podjemna pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18029002 - Premična kulturna dediščina
Opis podprograma

Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine kot bogatenje muzejske zbirke na Jurčičevi domačiji.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje in nabava premične kulturne dediščine kot bogatenje muzejske zbirke na Jurčičevi domačiji.

18008 - Odkup premične kult. dediščine, muzejski eksponati-Muzej Jurčičeva
domačija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bogatenje muzejske zbirke z muzejskimi eksponati na muzeju Jurčičeva domačija
na Muljavi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0042
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo, medije in
avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, to je povečanje deleža uporabnikov
knjižničnega gradiva in s tem izposoje. Izboljšanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, za sodelovanje
ljudi pri ljubiteljski kulturi, povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev. Zagotavljati boljše pogoje za
obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečevanje dostopnosti do knjig in drugega knjižnega gradiva vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti
mladini, povečanje števila ljudi in društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma

Zbiranje, obdelovanje, hramba in posredovanje knjižničnega gradiva ter zagotavljanje knjižničnoinformacijskega servisa.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 56/2008),
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št 87/2001),
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih.
Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in
70/08)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva, povečati število obiskovalcev in število
izposojenega knjižničnega gradiva.

0004 - Občinska uprava
18009 - Knjižnica Ivančna Gorica - sredstva za plače, prispevke in povračila
stroškov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna knjižnica Grosuplje izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju treh občin Grosuplje,
Ivančna Gorica in Dobrepolje. V občini Ivančna Gorica poteka knjižnična dejavnost v enoti knjižnice v
Ivančni Gorici, ter na treh izposojevališčih, in sicer v Šentvidu, Višnji Gori in Stični. Delovanje knjižnice z
izposojevališči se v celoti financira iz občinskega proračuna, razen polovica sredstev za nakup novih knjižnih
enot po normativih, ki jih knjižnici prispeva država.
Potrebno je zagotoviti sredstva za plače, prispevke, povračila stroškov in druge prejemke za strokovna
knjižničarska dela v enoti v Ivančni Gorici in treh izposojevališčih, ki jih bodo v letu 2011, opravljali štirje
redno zaposleni delavci s polnim delovnim časom, in sicer 2 bibliotekarja, ter 2 knjižničarki. Čiščenje
prostorov enote knjižnice v Ivančni Gorici, ter krajevnih knjižnic bodo opravljali zunanji sodelavci,
vodstvena in druga potrebna skupna strokovna dela pa se bodo opravljala v matični knjižnici v Grosupljem.
Financiranje dela delavcev, ki opravljajo skupne strokovne naloge za celotno območje Mestne knjižnice
Grosuplje (direktorica, bibliotekar, dva višja knjižničarja in računovodski servis) je urejen v Sklepu o
financiranju Knjižnice Grosuplje, ki so ga sprejele vse občine ustanoviteljice. Sredstva na tej postavki so
torej planirana za pokrivanje stroškov dela 4 redno zaposlenih delavcev, za druga strokovna dela, ki jih
opravljajo v matični knjižnici v Grosupljem ter za plačilo stroškov dela čistilke.
Na postavki so planirana sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 4 redno
zaposlene delavcev enoti knjižnice v Ivančni Gorici (Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti (Uradni list RS, št.73/03).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18012 - Knjižnica Ivančna Gorica –sredstva za izdatke za blago in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za sredstva za izdatke za blago in storitve so planirana sredstva za kritje materialnih stroškov
poslovanja knjižnice. Med materialne stroške povezane s poslovanjem knjižnice sodijo stroški izobraževanja
delavcev, stroški zakupa linij (stalnih, ADSL in ISDN), varovanje objekta ter varstvo pri delu, drugi
programski in neprogramski stroški.
Del materialnih stroškov, ki jih sestavljajo drugi programski in neprogramski stroški, krije knjižnica iz
lastnih prihodkov (članarine, zamudnine, rezervacije in drugi lastni prihodki), za kritje drugega dela teh
stroškov pa se knjižnici zagotavljajo sredstva iz proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18015 - Nakup knjig za splošne knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva tudi za nakup novega knjižničnega gradiva po Pravilniku o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08). Na podlagi navedenega
pravilnika znaša minimalni letni prirast knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 200 enot na 1000
prebivalcev, v kar je že vključen prirast 22 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. Za občino Ivančna
Gorica to pomeni 3.000 novih enot knjižničnega gradiva letno. Pri povprečni ceni knjige 33,74 EUR znese
100% normativ 101.230 EUR. Pri tem pa je pomembno to, da lahko knjižnica, v kolikor upošteva obvezne
parametre pri nabavi gradiva, sodeluje na razpisu Ministrstva za kulturo. Le-ta tako zagotovi polovico
sredstev (50%) za nabavo gradiva, v kolikor pri sofinanciranju sodeluje tudi občina v enaki višini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18029 - Drugi programi v knjižnicah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena drugim programov, ki jih bo izvajala enota knjižnice v Ivančni Gorici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma

V okviru tega podprograma so opredeljena sredstva za sofinanciranje:
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-

programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja),
strokovne službe in organov ZKD,
programov ZKD,
programov in projektov kulturnih društev,
nabave opreme za kulturna društva.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 56/2008),
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/ projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 141/2004, 17/2006 in 32/2007).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske
kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena, število kulturnih društev,
prireditev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba javnega razpisa
za kulturne programe in projekte.

0004 - Občinska uprava
18016 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za kulturne
dejavnosti- JSKD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ivančna Gorica je nosilec
izvajanja skupnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti občinskega, medobčinskega ter območnega
značaja. Iz proračuna za leto 2011 se sredstva s te postavke namenijo za organiziranje prireditev, srečanj in
revij na nivoju regije in republike na področju vokalne in instrumentalne glasbe, gledališča, folklore, plesa,
literature, likovne in fotografske dejavnosti, filmske dejavnosti in multimedijske dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18018 - Sofinanciranje strokovne službe in organov ZKD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica je krovna organizacija kulturnih društev v občini, ki skrbi za
koordinirano in strokovno delo vseh društev, za njihovo izobraževanje in obveščanje. Občina zagotavlja
sredstva za kritje dela materialnih stroškov ter stroškov vodenja računovodstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18020 - Sredstva za nadomestitev iztrošene opreme - ZKD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za nadomestitev iztrošene opreme, pohištva in delovnih priprav, ki se
ZKD zagotavljajo na podlagi pogodbe.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18023 - Sofinanciranje programa ZKD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev so sredstva namenjena za sofinanciranje skupnih kulturnih
programov in prireditev občinskega značaja v organizaciji Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica, ki v
okolju dvigujejo nivo in poznavanje različnih kulturnih področjih (glasbenega, dramskega, literarnega,…)
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18024 - Programi in projekti kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi in projekti kulturnih društev je postavka, kjer so sredstva planirana za programe kulturnih društev
višini 65.000 EUR, sredstva za projekte pa v višini 8.000 EUR. Med programe kulturnih društev sodi redna
dejavnost, med posamezne projekte s področja kulturne dejavnosti pa enkratni letni dogodki, kot so Tabor
slovenskih pevskih zborov, večje prireditve ob obletnicah, festivali, ipd. Sredstva se bodo razdeljevala v
skladu s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/ projektov
(Uradni list RS, št. 141/04, 17/06 in 32/07). Vse prijavljene programe in projekte kulturnih društev bo
pregledala in ovrednotila komisija, ki jo bo s sklepom imenoval župan, kot določa pravilnik. Komisija bo
nato pripravila predlog razdelitve, z izbranimi izvajalci pa se bo sklenila pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18025 - Sredstva za opremo kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za opremo kulturnih društev se namenjajo dopolnjevanju specialne opreme za delovanje
posameznih kulturnih skupin (narodne noše, inštrumenti, telovniki, garderobne omare, drugo). Ta sredstva se
bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0043
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.
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0010 - Krajevna skupnost Muljava
918017 - Upravljanje in tekoče vzdrž. KD Muljava
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost Muljava s sredstvi te postavke zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, ki nastajajo pri uporabi
kulturnega doma na Muljavi, in sicer elektriko, komunalne storitve, ogrevanje in manjša popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba sredstev v preteklem letu.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
918002 - Sofinanciranje kulturnih društev v KS Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost Višnja Gora s sredstvi te postavke sofinancira stroške delovanja kulturnih društev v KS, ki imajo
zelo obsežen program namenjen predvsem lokalnim prebivalcem oziroma krajanom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba sredstev v preteklem letu.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva, ki so povezana s stroški objav in obvestil o delu občine - izdajanjem lokalnega
časopisa Klasje, poročanje o delovanju občine v medijih lokalnega in regionalnega značaja na osnovi sklenjenih
pogodb, ter objav različnih razpisov, povabil, oglasov…
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu in življenju v Občini Ivančna
Gorica. Informiranje občanov in občank o posameznih obravnavah, razpravah, slovesnostih, prireditvah ter drugih
aktivnostih občine ter plačilo v zvezi s informiranjem javnosti, preko različnih medijev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sofinanciranje lokalnega časopisa Klasje, poročanje o delovanju občine v medijih lokalnega in
regionalnega značaj.

0004 - Občinska uprava
18026 - Lokalni časopis - Klasje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju izdaje lokalnega časopisa Klasje. Klasje predvidoma izhaja enkrat mesečno
oziroma 10 izdaj letno. Format in obseg časopisa ostaja nespremenjen. Možne so posamezne priložnostne priloge.
Sredstva so namenjena tudi za stroške poštnine in raznosa časopisa, plačila avtorskih honorarjev, dela po pogodbi in
plačila preko študentskega servisa ter za druge operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

18028 - Objave v medijih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške oglaševalskih storitev v medijih, ki pokrivajo območje Občine Ivančna Gorica.
Občina ima za ta namen sklenjen pogodbe za oglaševanje oziroma naročilnice, na podlagi katerih izplačujemo
planirana sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za leto 2010.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
918004 - Lokalni časopis Višnjan-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdajanje krajevnega glasila Višnjan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za leto 2010.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih
centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 56/2008),

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

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti .
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti .
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0004 - Občinska uprava
18014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje knjižnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt v katerem domuje Enota knjižnice v Ivančni Gorici je bil zgrajen leta 1954 in je zaradi starosti
dotrajan. Predvsem strešna kritina je v slabem stanju in nevarna, saj gre za t.i. salonitke in jih je potrebno
nujno zamenjati. Tudi okna so stara, lesena, dotrajana in jih je potrebno nadomestiti z novimi. Z nujnimi
vzdrževalnimi deli bi preprečili nastajanje škode na in v objektu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0045
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18022 - Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana na tej postavki se bodo namenila za sofinanciranje obnove kulturnih domov, katerih
lastnik ni neposredni proračunski porabnik, npr. kulturni dom v Ambrusu (Neposredni proračunski porabniki
bodo za domove katerih lastniki so, potrebe po sofinanciranju investicijskega vzdrževanja in izboljšav,
prijavili v finančnem načrtu). Potrebe za obnovo kulturnih domov bodo nosilci obnove (razen neposredni
proračunski porabniki), morali prijaviti na javni razpis, saj se bodo proračunska sredstva za sofinanciranje
obnov, ki so predvidena na proračunskih postavkah, razdeljevala na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0053
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.
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0012 - Krajevna skupnost Stična
918005 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Stična
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost Stična s sredstvi te postavke zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, ki nastajajo pri uporabi
kulturnega doma v Stični, in sicer elektriko, komunalne storitve, ogrevanje in manjša popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba v preteklem letu.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
918006 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost Šentvid pri Stični s sredstvi te postavke zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, ki nastajajo pri
uporabi kulturnega doma v Šentvidu pri Stični, in sicer elektriko, komunalne storitve, ogrevanje in manjša
popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba v preteklem letu.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
918008 - Nakup, gradnja in inv. vzdrž. kult. doma-Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Temenica namerava v letu 2011 urediti objekt kulturnega doma v Temenici in s tem pridobiti poslovne prostore.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0067
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
918007 - Upravlj. in tekoče vzdrž. kult. doma-Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost Zagradec s sredstvi te postavke zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, ki nastajajo pri uporabi
kulturnega doma v Zagradcu, in sicer elektriko, komunalne storitve, ogrevanje in manjša popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba v preteklem letu.
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1804 - Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih
skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj programov posebnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma

V okviru tega podprograma občina spodbuja dejavnosti društev, kot so društva upokojencev, itd.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/2005).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti, ter
povečati njihovo ciljno usmerjenost Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so delež
vključenih oseb v programe društev, izboljšanje kvalitete življenja občanov, zmanjševanje izključenosti
posameznih skupin prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin v skladu z javnim razpisom.

0004 - Občinska uprava
18030 - Sofinanciranje delovanja drugih društev in organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju delovanja drugih društev in organizacij, ki jih ne
moremo uvrstiti med področja, kot so šport, kultura, mladinska dejavnost, socialno - humanitarna, ipd.
Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov
in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 112/2005).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši
občini ter na podporo programom za mladino.
Ljudje se na osnovi svojega interesa ukvarjajo s športom prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa
organizirano, tako da se vključujejo v športna 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. 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 tudi društva in njihovi strokovni kadri ter tudi lokalna skupnost. V
zadnjem obdobju je zaznati velik napredek pri športni rekreaciji, saj obstaja veliko povpraševaje po ustreznih
prostorih za vadbo. Rekreativno vadbo je potrebno omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z iskanjem novih
programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje.
Občina Ivančna Gorica sledi javnemu interesu tudi na področju mladinske dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom in mladinsko dejavnostjo, povečanje števila
vrhunskih športnikov in športno aktivnih občanov, ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in
izpopolnjevanj kadrov, ki delujejo na področju športa in mladine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa
Opis podprograma

Na podlagi Nacionalnega programa športa imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in
študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in
izrazit vzgojni pomen. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki omogočajo
predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na državnih in
mednarodnih tekmovanjih. Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja
prostega časa in za krepitev zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni
strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira razvoj športa z
izgradnjo in investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture in tudi z sofinanciranjem nabave športne
opreme.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/1998),
Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/2000),
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 4/01 in 4/02)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno delo in
izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju
kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih
v vrhunski in kakovostni šport. Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem
kategorijam prebivalstva.
Kazalci so število:
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-

športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
strokovnega kadra,
registriranih športnikov,
vrhunskih in kategoriziranih športnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom.

0004 - Občinska uprava
18031 - Sofinanciranje strokovne službe in organov ZŠO
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za različne programe športa so namenjeni sofinanciranju strokovne službe in organov športne
zveze. Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica (dalje: ZŠO Ivančna Gorica) nima redno zaposlenih
delavcev, ima pa sekretarja. Sekretar opravlja mnoge obveznosti, najbolj pomemben del njegovega dela so
programi za otroke in mladino, zato se dve tretjini sredstev za plačilo dela sekretarja za ta namen planira na
postavki Programi za otroke in mladino, ena tretjina sredstev pa se planira v okviru te postavke, ker opravlja
delo za ZŠO.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18034 - Priznanja za športnike in športne delavce
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki priznanja za športnike in športne delavce so planirana za sofinanciranje nakupa priznanj
za športnike in športne delavce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18035 - Športne prireditve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za planirana za sofinanciranje izvedbe športnih prireditev v organizaciji ZŠO Ivančna Gorica,
predvsem Športnik leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18036 - Strokovno izobraževanje v športu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sofinanciranje udeležbe športnih delavcev iz različnih športnih društev v občini
Ivančna Gorica v programih strokovnega izobraževanja kadrov, ki jih objavi Fakulteta za šport, kamor
športna društva in klubi v dogovoru z ZŠO Ivančna Gorica napotijo svoje člane, če ti izrazijo pripravljenost.

Stran 116 od 171

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18037 - Programi za otroke in mladino
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje poleg sredstev, ki so namenjena za izvajanje programov za otroke in mladino (30.000
EUR), tudi dve tretjini sredstev za plačilo strokovnega dela sekretarja ZŠO Ivančna Gorica (5.000 EUR).
Programi za otroke in mladino so:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček za predšolske otroke v vrtcih (cca 120 otrok,
financira se: knjižice, značke, nalepke in diplome) in programa Naučimo se plavati (16 urni plavalni
tečaj, cca 90 otrok), za katerega pa prispevajo starši 30- 50 % cene programa.
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček (cca 400 otrok), Krpan (cca 410 otrok) in
Naučimo se plavati (16 urni plavali tečaj, cca 175 otrok), občinska, medobčinska, regijska in državna
tekmovanja (atletika, tek trojk, kros, odbojka, rokomet in nogomet). Za tekmovanja se zagotavlja plačilo
potrebnega prevoza, spremstva, malice in materialnih stroškov izvedbe prvenstev (pokali, kolajne,
diplome, stroški sodnikov).
Udeležba učencev na regijskih in državnih prvenstvih je odvisna od doseženih rezultatov na občinskih
oziroma medobčinskih prvenstvih. Sredstva so potrebna za financiranje stroškov prevoza, prehrane in
spremstva.
- Interesna športna vzgoja srednješolske mladine – sem sodi športna vadba in ustrezna tekmovanja
srednješolske mladine, mladincev in kadetov. Iz občinskega proračuna se financirajo v skladu s
Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica predvsem stroški udeležbe na
regijskih in državnih tekmovanjih srednješolcev (prevozi, spremstva).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18038 - Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za:
- Kakovostni šport odraslih ter šport otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport (treningi in
tekmovanja članskih in ostalih (mlajših) športnih ekip). Financiranje tega programa bo potekalo v skladu
s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica.
- Športna rekreacija je namenjena za izvajanje rekreativne vadbe, organizacijo in izvedbo tekmovanj, po
veljavnem pravilniku se planira financiranje strokovnega dela (vaditeljev), materialne stroške, in stroške
organizacije in izvedbe tekmovanj. Tudi financiranje tega programa bo potekalo po Pravilniku za
vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18039 - Programi planinstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju športnih programov planinskih društev oziroma
programom planinstva. Tudi sredstva te postavke se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa in vrednotijo na
podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18041 - Dodatna sredstva za delovanje NK Ivančna Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za sofinanciranje izvajanja vadbe in tekmovanj preko 200 članov
Nogometnega kluba Livar Ivančna Gorica na dveh nogometnih igriščih s spremljajočimi objekti, poleg
manjše vsote sredstev, ki jih klub pridobi na javnem razpisu po Pravilniku za vrednotenje športnih
programov v Občini Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18042 - Dodatna sredstva za delovanje RK SVIŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pomoč pri kritju stroškov v povezavi z delovanjem Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica, to je za
izvedbo treningov in tekmovanj, se mu dodelijo dodatna sredstva, poleg sredstev, ki jih klub pridobi na
javnem razpisu po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18043 – Investicije v opremo in objekte na področju športa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje nabave športne opreme ter za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so
namenjena za izvajalce športne dejavnosti, ki v prijavi na javni razpis navedejo, katero opremo nameravajo
nakupiti oziroma katera investicijsko vzdrževalna dela na objektih nameravajo izvesti, ter pridobijo za svojo
namero tudi ustrezne predračune. Vrsta in višina sredstev sofinanciranja se določi glede na zbirnik izkazanih
potreb, višino proračunskih sredstev ter pomena opreme oziroma investicijskega vzdrževanja za razvoj
športne dejavnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB039-11-0046
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18051 - Gradnja strehe na tribunah nogometnega stadiona
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za pridobitev uporabnega dovoljenja za streho na tribuni nogometnega
stadiona v Ivančni Gorici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
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0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
918011 - Financiranje športa v društvih-Šentvid
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični s sredstvi te postavke sofinancira stroške delovanja športnih društev
v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba v preteklem letu.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
918012 - Financ. športa v društvih-Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost Višnja Gora s sredstvi te postavke sofinancira stroške delovanja športnih društev v
KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba v preteklem letu.

18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma

Občina Ivančna Gorica sledi javnemu interesu na področju mladinske dejavnosti in s sofinanciranjem
podpira izvajanje mladinskih programov (mladinske aktivnosti skozi celo leto), mladinskih projektov
(enkratni dogodki - npr. predavanje, okrogla miza, ipd.) ter zagotavlja sredstva za kritje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 92/2005).
Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/2000).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih
ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje
ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem
prebivalcem naše občine.
Kazalci so število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih
krajev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj mladinskih programov in projektov v skladu z javnim
razpisom.
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0004 - Občinska uprava
18045 - Sofinanc. dejavn. društev, ki delajo z mladimi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu nalog sofinanciranja dejavnosti društev, ki delajo z mladimi so v proračunu planirana sredstva za
različne programe in projekte, ki bodo namenjeni mladim ali jih bodo izvajali mladi. Sredstva bodo izvajalci
programov lahko pridobili na javnem razpisu po merilih, določenih v Pravilniku za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

18048 - Obdaritev otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obdaritve otrok, ki jih na podlagi javnega poziva, organizirajo vsi župnijski
uradi v Občini Ivančna Gorica ob praznovanju praznika Svetega Miklavža.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe za leto 2010.

18053 - Mladinski svet Občine Ivančna Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mladinski svet Občine Ivančna Gorica je bil ustanovljen v letu 2007. V Zakonu o mladinskih svetih je določeno, da
se mladinski svet lokalne skupnosti lahko financira iz proračuna lokalne skupnosti, v kolikor ji predloži svoj letni
program in se medsebojne pravice in dolžnosti uredijo s pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.
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0006 - Krajevna skupnost Dob
918024 - Obdaritev otrok in starejših v KS Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
918015 - Obdaritev otrok, starejših v KS Ivančna G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0008 - Krajevna skupnost Krka
918026 - Obdaritev otrok in starejših v KS Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0011 - Krajevna skupnost Sobrače
918023 - Obdaritev otrok in starejših v KS Sobrače
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
918029 - Obdaritev otrok in starejših v KS Šentvid
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
918020 - Obdaritev otrok in starejših v KS Temenica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
918019 - Obdaritev otrok in starejših v KS Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

0016 - Krajevna skupnost Zagradec
918022 - Obdaritev otrok in starejših v KS Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju obdaritve otrok in starejših v krajevni skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale
pogoje za delovanje javnih zavodov.
1. Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja in
glasbene šole.
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2.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: v skladu z Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo
zagotavljati sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede
na to, v kateri vrtec so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za osebne odhodke in druge osebne
prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, stroški materiala in storitev, stroški živil za
otroke, ter stroški dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa (odpravnine, nadomestilo delovnim
invalidom,stroške sodnih postopkov, nadomeščanje delavcev v času poletnih počitnic, … ter izpad
prihodka vrtca zaradi medletnih izpisov otrok, stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom
otrok in normativom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pregled zakonov, ki urejajo ta področja in opredeljujejo naloge občin so:
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
− Zakon o vrtcih,
− Zakon o osnovni šoli,
− Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
− Zakon o glasbenih šolah,
− Zakon o lokalni samoupravi,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje
programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami in glasbenega šolstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902
1903
1905
1906

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Primarno in sekundarno izobraževanje
Drugi izobraževalni programi
Pomoč šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine in
s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju
možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Slediti ciljem iz veljavnega kurikuluma, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej poudarja upoštevanje
različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju,
uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno tudi sodelovanje staršev.
Zagotoviti je potrebno dokončanje izgradnje treh novih oddelkov vrtca na Krki ter dograditi enoto vrtca v Višnji
Gori.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v organizirano obliko
varstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
−
−
−
−
−
−

Vrtci,
Osnovno šolstvo,
Glasbeno šolstvo,
Druge oblike izobraževanja,
Pomoči v osnovnem šolstvu,
Štipendije.
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19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Obcina Ivančna Gorica je ustanoviteljica Vrtca Ivančna Gorica, ki izvaja vzgojno - varstveni program. Dejavnost
predšolske vzgoje se izvaja v 6 enotah, treh dislociranih (Čebelica – OŠ, Marjetica – Muljava in Marjetica – pri
knjižnici), v skupaj 28 oddelkih, kjer je vključenih skupno 510 otrok.
Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je
občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno
prebivališče v občini Ivančna Gorica in obiskujejo vrtce izven matične občine.
Od 1. 9. 2008 naprej so starši oproščeni plačila vrtca za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati
vključeni v vrtec; plačilo določeno staršem za mlajše otroke v tem primeru krije Ministrstvo za šolstvo in šport,
razliko do polne cene pa krije Obcina Ivančna Gorica, torej se sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo
razlike med ceno programov in plačili staršev ne znižujejo.
Javni vrtci v občini izvajajo tudi dodatno dogovorjene programe, ki se izvajajo izven rednega obratovalnega časa
vrtca in so namenjeni vsem tistim otrokom, ki vrtca sicer ne obiskujejo.
V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za delovanje bolnišničnih
oddelkov v regijskih bolnišnicah.
Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov
in opreme v javnih vrtcih. Pri planiranju sredstev so upoštevani predloženi finančni načrti zavodov.
Zakonske in druge pravne podlage
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja pogoje za opravljanje ter določa način
upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja,
Zakon o vrtcih, ki pa ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih: naloge vrtcev, cilji in
necela, vrsta možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovno
obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu, ipd..,
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
Zakon o splošnem upravnem postopku,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica,
pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev,
sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročnejši oziroma najsplošnejši cilji z vidika otroka so tako zagotavljati predvsem:
− slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih otrok v
organizirano obliko varstva,
− povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke,
− pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu,
− bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo
poglobljenosti na določenem področju,
− večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire,
− oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,
− upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine,
− zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega
obdobja,
− večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca,
− izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši,
− postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Stran 124 od 171

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2011 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi
in standardi, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicijo v OŠ Krko za tri oddelke
vrtca, ter dozidavo vrtca v Višnji Gori.

0004 - Občinska uprava
19001 - Pl. razlike med ceno progr. v vrtcih in plač. staršev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in prispevki delodajalca, drugi
osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V
skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.
V okviru proračunske postavke se financira:
a) plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev (konto 411921) v skupni višini 1.840.000 EUR,
b) tekoči transferi v javne zavode (konto 413302)" pa so planirana sredstva za pokrivanje stroškov
predšolskega varstva, ki niso všteti v ceno programov. Podlaga za planiranje tovrstnih stroškov je Pravilnik
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, konkreten plan za leto
2011 pa je pripravljen v skladu z izhodišči, ki jih je v svojem finančnem planu predstavil vrtec (sredstva za
delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih postopkov, bolniška odsotnost zaposlenih do 30 dni, izpad
dohodka zaradi izpisa otrok v poletnih mesecih oziroma pokrivanje razlike med dejanskim številom otrok v
posamezni vrsti oddelka in med določenim najvišjim normativom za to isto vrsto oddelka, pokrivanje
dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, izpad dohodka
zaradi dodatnih olajšav pri obračunu staršem v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolnišničnega
zdravljenja (odsotnost na podlagi zdravniških izvidov.
c) občina ima sklenjeno pogodbo trenutno s tremi privatnimi vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca, za katere
je dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca
so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo
na otroka v javnem vrtcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Podlaga za predvidena proračunska sredstva so podpisane pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske
vzgoje v vrtcu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča proračunskega planiranja temeljijo na porabi sredstev v preteklem letu in se glede na planirano
vključevanje otrok v vrtce izven matične občine, ki naj bi ostalo na enaki ravni kot v preteklem letu, ne povečujejo.

19003 - Izdatki za blago in storitve, materialni stroški-Vrtec Ivančna Gorica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo najemnine za prostore vrtca, ki se nahajajo v Srednji šoli Josip
Jurčič v Ivančni Gorici in v njih vrtec izvaja svoje dejavnosti v petih igralnicah.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Najeti objekt, v katerih se izvaja dejavnost predšolske vzgoje ter mesečni strošek najemnine.

19025 - Vzdrževanje vrtcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov vrtcev. S tem se zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno
ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih. vendar je višina
sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo realizirala glede na finančni načrt vrtcev po
najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, in
drugo iztrošeno opremo in pohištvo v enotah vrtcev. V letu 2011 se bodo v sklopu OŠ Krka zgradili tudi trije
oddelki vrtca.
Stran 125 od 171

Izvedba bo zajemala tudi investicijskega vzdrževanja na podlagi izdane inšpekcijske odločbe za sanacijo radona na
Muljavi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stanje vzdrževanosti objektov in opreme, število oddelkov v vrtcih in tlorisna površina objektov vrtcev.

0004 - Občinska uprava
19029 - Dograditev vrtca v Višnji Gori
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki načrtujemo tudi sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Vrtcu
Polžek v Višnji Gori in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev za finančni načrt za leto 2011 smo kot izhodišče upoštevali dejstvo, da je še vedno velik
delež jasličnih otrok odklonjenih.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol,
splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol, predvsem zagotavljati nivo, ki bo omogočal
šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa. Tekoče in
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnih možnosti za izobraževanje učencev, z dodatnim programom omogočiti izvedbo
najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard izobraževalnega procesa. Tekoče ter
investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev so delež učencev, ki so pridobili dodatna znanja, obnovljene in vzdrževane površine v m2.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v dveh matičnih šolah OŠ Stična in OŠ Ferda
Vesela Šentvid pri Stični, ter v 7 podružnicah. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol
opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o
osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma mora občina šolam zagotavljati sredstva za:
- materialne stroške šolskega prostora,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni program),
- investicije, ter
- prevoze učencev in varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km, ali
pa je pot opredeljena kot nevarna.
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Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005, 60/2006, 81/2006, 102/2007),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB 5,
36/2008),
Zakon o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
Odloki o ustanovitvi javnih zavodih na področju šolstva v občini.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Šoloobveznim otrokom v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski
razvoj njihove osebnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah, materialnih stroškov, stroškov prevoza otrok v
šolo in varstva vozačev, stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih v
katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost. Dokončanje investicije v podružnično osnovno šolo na Krki in
začetek investicije v obnovo in dozidavo osnovne šole Zagradec.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m2.

0004 - Občinska uprava
19006 - Dodatne dej. v OŠ-Sredstva za plače, prispevke in povračila stroškov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2011 zagotavljala osnovnima šolama (OŠ Stična in OŠ F.V. Šentvid pri Stični) sredstva za
plače, prispevke in druge izdatke delavcem v dogovorjenem deležu, in sicer za:
- nadstandardno dejavnost šolskih kuhinj
Normativ za pripravo šolske malice je 1 kuhar na 400 malic (po tem normativu je določeno število
kuharjev, ki je financirano iz republiškega proračuna). Taka malica je opredeljena in možna le kot
različni namazi in napitki. Za kvalitetnejšo malico (topla malica) zgoraj omenjeni normativ števila
kuharjev ne zadošča. Šoli lahko zagotovita tako kvalitetnejšo prehrano le z večjim številom delavcev.
Dosedanja praksa je pokazala, da je šolama potreba dodati oz. priznati plačilo vsaj 0,03 kuharja na
oddelek. S tem je možno doseči, da cena kvalitetnejše malice vsebuje samo ceno živil, sicer je ne more.
- ekonomatska dela
Povečana ekonomatska dela se na šolah pojavljajo v zvezi z nabavo živil in razvozom hrane (v manjši
meri tudi za druge zadeve). Del sredstev za plačilo teh delavcev šolama zagotavlja občina, sicer bi šoli
večino stroškov za ta dela vračunali v ceno prehrane.
- tehnični delavci glede na nepriznano sistemizacijo
Ministrstvo za šolstvo in šport od 12.5.2000 dalje OŠ Stična in OŠ F.V. Šentvid pri Stični v sistemizaciji
ne priznava več takih deležev za tehnične delavce na posamezni šoli, kot jih je do tega datuma. Del
sredstev se šolama zagotovijo iz občinskega proračuna.
- dodatna tehnično vzdrževalna dela (javna dela)
Osnovna šola Stična zaposluje preko javnih del dva delavca za določena tehnično vzdrževalna dela. Po
predpisih o tovrstnem zaposlovanju zagotavlja občina iz proračuna šoli del sredstev za ta dva delavca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.
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19009 - Materialni stroški v OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške šolskega prostora (električna energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje,
zavarovanje, varovanje) so planirana na podlagi porabe v preteklem letu in se osnovnima šolama iz
proračuna zagotavljajo po dejanski porabi (izkazano z računi). Približno polovica teh stroškov predstavljajo
stroški za kurjavo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19011 - Varstvo vozačev (kadri)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli organizirata varstvo vozačev kot posebno obliko varstva, glede na določbo Zakona o osnovni
šoli, ki pravi da mora osnovna šola učencem, ki čakajo na organiziran prevoz domov, zagotoviti varstvo.
Varstvo je potrebno zaradi različnosti dnevnih ur pouka posameznih razredov in razkoraka med urami pouka
in voznimi redi. Število ur potrebnega varstva na mesec se občina in posamezna šola dogovorita s pogodbo.
Iz proračuna občine se financira delo učiteljev, ki opravljajo to varstvo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19012 - Tekmovanja učencev (nagrade)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki so namenjena za zagotovitev primernih praktičnih nagrad šoli, ki
organizira občinsko ali medobčinsko tekmovanje v znanju, kot so: tekmovanje iz matematike, kemije, tujega
jezika in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19014 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večja investicijska vzdrževanja (popravila) so namenjena ohranjanju in vzdrževanju obstoječih šolskih
zgradb ter izboljšavi pogojev pouka. Zaradi zagotavljanja sredstev za investicije na področju šolstva so v tem
letu za investicijsko vzdrževanje planirana samo sredstva za obnovo zasilne razsvetljave na dveh objektih, ki
jih zahteva inšpekcija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0049
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.
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19026 - Gradnja podružnične OŠ Krka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dograditev in prenova poslovnega objekta v podružnično osnovno šolo na Krki s tremi oddelki vrtca se bo
do sredine tega leta zaključila. Sredstva so planirana za plačilo še preostalih pogodbenih obveznosti do
izvajalca gradbenih in inštalacijskih del, strokovnega nadzora, varnostnega koordinatorja, projektanta ter za
dobavo in montažo opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0050
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklenjene pogodbe in ocena za opremo.

19028 - Gradnja in adapt. OŠ Zagradec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 bo izveden javni natečaj zbiranja idejnih rešitev dograditve in adaptacije OŠ Zagradec po
projektni nalogi. S ponudnikom, ki bo izrisal najbolj primerno projektno rešitev, se bo sklenila pogodba za
izdelavo celotne projektne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB039-11-0051
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma

V šolskem letu 2010/2011 se v Glasbeni šoli Grosuplje, dislocirani oddelki v Ivančni Gorici, izobražuje
skupno okrog 119 učencev v individualnem pouku. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja mora občina glasbeni šoli zagotavljati:
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano delavcev in prevoz na delo),
ter
- sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB 5,
36/2008),
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB1).
Zakon o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in 8/1996),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS,
št. 41/1997, 47/2006, 78/2008 in 16/2010)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetnega glasbenega izobraževanja za čim širši krog občanov. Kazalnik je število vpisanih
učencev v glasbeno šolo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetnega glasbenega izobraževanja za čim širši krog občanov. Kazalnik je število vpisanih
učencev v glasbeno šolo.
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0004 - Občinska uprava
19016 - Materialni stroški glasbenih šol
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za materialne stroške, ki jih ima Glasbena šola Grosuplje, enota
Ivančna Gorica:
- najemnina za prostor v Srednji šoli J.J. Ivančna Gorica (dejanski stroški),
- izdatki v zvezi z varstvom pri delu (po ključu števila pedagoških ur),
- izdatki v zvezi z izobraževanjem delavcev (po ključu števila pedagoških ur) in
- izdatki v zvezi z delovanjem komornih skupin (dejansko v enoti Iv. Gorica).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19017 - Nadom. str. delavcem v skladu s kolekt. pog.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za povračila delavcem za prehrano in prevoz na delo. Višina sredstev je
planirana v skladu s Sklepom o financiranju Glasbene šole Grosuplje po ključu število pedagoških ur v enoti
v Ivančni Gorici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19018 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol
Na tej postavki so planirana sredstva za nadomestitev iztrošene opreme, pohištva in delovnih priprav, ki se
Glasbeni šoli Grosuplje zagotavljajo na podlagi pogodbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so
izpolnile osnovnošolsko izobraževanje in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri
tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Razvoj izobraževanja postaja prednostna
naloga vsake moderne družbe.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Približati izobraževanje občanom in jim z dobro organizacijo izobraževalnega procesa in kvalitetno izvedbo
omogočiti enostavno pot do novih znanj. Omogočiti vsakemu zainteresiranemu kandidatu, da se vključi v
formalne in neformalne oblike izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 – Druge oblike izobraževanja

19059002 - Druge oblike izobraževanja
Opis podprograma

Omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev
izobrazbe ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.
Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list
RS, št. 70/2004).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Krepiti izobrazbeno strukturo občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Krepiti izobrazbeno strukturo občanov.

0004 - Občinska uprava
19019 - Transferi neprof. org. (Univerza za tretje življenjsko obdobje)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira materialne stroške prostora in delovanje UTŽO, ki je v javnem interesu. S tem občina
prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja
odraslim pod enakimi pogoji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

19020 - Sofinanc. izobraž. s področja kmetijstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se bodo namenila za enkratno pomoč pri izobraževanju dijakov poklicnih in srednjih kmetijskih šol iz
območja Ivančna Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Podlaga je javni razpis.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2010.

1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje šole v naravi, sredstva za kritje prevoznih
stroškov učencem, ki obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe, ter štipendije dijakom in
študentom.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večjemu številu otrok omogočiti udeležbo v šoli v naravi, zagotoviti varno pot v šolo in iz šole vsem
učencem, ter s podeljevanjem štipendij izenačevanje možnosti izobraževanja za dijake in študente.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence,
ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter subvencioniranje šole v naravi.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005, 60/2006),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB 5,
36/2008).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev varno in brezplačno pot v in iz šole vsem osnovnošolcem, ter omogočiti udeležbo v šoli v naravi
za vse učence po sprejemljivih cenah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

0004 - Občinska uprava
19021 - Subvencioniranje šole v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obe osnovni šoli v letu 2011 tako kot že vrsto let planira izvedbo šole v naravi za učence 4. razreda s
težiščem na učenju plavanja. Iz sredstev proračuna občine se zagotovijo sredstva za plačilo prevozov in
subvencije za socialne primere, delo učiteljev se financira iz državnega proračuna. Sredstva so skupaj
planirana na tej postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19022 - Regres. prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do brezplačnega prevoza v šolo so po zakonu o osnovni šoli upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni več
kot 4 kilometre in učenci, za katere je po posebnih kriterijih ugotovljena ogrožena varnost na njihovi poti.
Prevozi učencev v osnovne šole v šolskem letu 2010/2011 se izvajajo:
− z avtobusi prevoznega podjetja BUS d.o.o. in njihovimi podizvajalci po letni pogodbi in aneksu k
pogodbi,
− s terenskim vozilom Hyundai Tuscon, ki je v upravljanju OŠ Stična, na relacijah Poljane-ObolnoMetnaj, Debeče-Metnaj na podlagi letne pogodbe z OŠ Stična, ki ji občina mesečno povrne stroške
goriva za te prevoze, ter enkrat letno stroške registracije, tehničnega pregleda in stroške vzdrževanje
vozila,
− z vozili staršev otrok s posebnimi potrebami, katerih otroci obiskujejo osnovnošolski program v
posebnih zavodih v Ljubljani, na Igu, v prilagojenih oddelkih v OŠ Brinje v Grosupljem, v Zavodu za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik, v OŠ Stična in v OŠ Litija. V teh primerih občina vrača
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−

stroške za opravljen prevoz in spremstvo, kjer je upravičeno, v skladu s Pravilnikom o povračilu
stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami,
z vozili staršev treh učencev, ki obiskujejo osnovno šolo izven svojega šolskega okoliša in so po zakonu
o osnovni šoli upravičeni do povrnitve stroškov prevoza.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

19069003 - Štipendije
Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za štipendije dijakom in študentom, ki dosegajo vidnejše
rezultate na šolskem oziroma študentskem področju ter drugih področjih izven formalnih oblik
izobraževanja. Obenem pa so dohodki oziroma dohodki staršev nižji od slovenskega povprečja. Za sredstva
kandidirajo dijaki in študenti na podlagi javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage

-

Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/2007).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za vse dijake in študente. Dvig ravni izobrazbe
naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za štipendije in s tem izenačevanje dostopnosti do formalnih oblik izobraževanja za
vse dijake in študente. Kazalnik je število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

0004 - Občinska uprava
19024 - Štipendije za dijake in študente
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz občine Ivančna Gorica. Sredstva se bodo dodeljevala na
podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za
katere je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu, razpisuje javne razpise za podelitev koncesij in sklepa
pogodbe o koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti, zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v
socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene
plačil po posebnih merilih, zagotavlja sredstva za doplačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika, ter
pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni samoupravi.
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Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Ivančna Gorica namenja sredstva tudi programom, ki
pomagajo reševati socialne stiske (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje zdravstvenega
letovanja otrok, izvajanje preventivnih programov preko CSD Grosuplje, enkratne denarne pomoči).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

-

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št.
39/2006)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do
storitev in programov ter njihovo kakovost, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa

Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini oziroma
novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, ter
sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, ter
omogočiti zdravstveno letovanje čim večjemu številu otrok iz občine. Kazalec je število rojenih otrok in
število otrok, ki se udeležijo zdravstvenega letovanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za enkratni denarni prispevek vsem staršem novorojenčkov v občini ter sredstva za
zdravstveno letovanje cca 80 otrok iz naše občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Programi v pomoč družini se izvajajo z namenom reševanja socialne problematike mladih in socialno ogroženih družin.
Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter
spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je
upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Ivančna Gorica in je
državljan Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Odlok o denarni pomoči za novorojence v občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/2005).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih. Kazalci so število novorojenčkov in število
otrok, ki zdravstveno letujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč za vse novorojenčke, ter vse socialno ogrožene otroke, ki ji
zdravniki napotijo na zdravstveno letovanje.
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0004 - Občinska uprava
20001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podlago za izplačilo denarne pomoči staršem novorojenčkov predstavlja Odlok o denarni pomoči za novorojence iz
proračuna Občine Ivančna Gorica. Za leto 2011 se predlaga denarna pomoč v enaki višini kot v letu 2010, to je 300
EUR za novorojenčka. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila novorojenih otrok, ki je zadnja leta v močnem
porastu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.
20002 - Sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju zdravstvenega letovanja otrok (običajno na Debelem rtiču). Predvideva
se udeležba okrog 90 otrok iz občine Ivančna Gorica, občina pa bo letovanje subvencionirala v višini 80 EUR na otroka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja:
- sredstva za dopolnilne programe v centrih za socialno delo, kot so preventivni programi za otroke in mladostnike,
za romske otroke in za rejnike,
- zagotavlja socialno varstvo invalidov preko financiranja družinskega pomočnika,
- skrbi za socialno varstvo starih in obnemoglih s financiranjem oziroma sofinanciranjem domske oskrbe,
- izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu,
- skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev oziroma svojce,
ki ne zmorejo plačila pogrebnih stroškov, enkratne denarne socialne pomoči, pomoč pri uporabi stanovanja).
Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, na podlagi uspešne
prijave na javni razpis.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do socialnih
storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcev, osebam,
ki preživljajo nasilje, starostnikov, ki ne zmorejo skrbeti zase. Kazalec je število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
-

20049001 Centri za socialno delo
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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20049001 - Centri za socialno delo
Opis podprograma
Podprogram je namenjen izvajanju dopolnilnih programov za otroke in mladostnike, romske otroke, ter rejnike, ki jih za
naše občane na podlagi pogodbe izvaja CSD Grosuplje. Prav tako se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za
postopke ugotavljanja upravičenosti občanov do enkratnih denarnih pomoči iz sredstev občinskega proračuna, ki jih za
občino izvaja CSD Grosuplje.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.),
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.52/1995, 2/1998, 19/1999,
28/1999, 127/2003, 125/2004 in 90/2008),
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/2006).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov, romskih otrok, ter rejnikov in rejencev. Kazalec je število
udeležencev preventivnih programov in število upravičenih do enkratne denarne pomoči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dobro sodelovanje s CSD Grosuplje in čimvečja vključenost občanov v preventivne programe.

0004 - Občinska uprava
20003 - Dopoln. progr.(prevent.pr. za otroke,mlad., Rome, rejnike)-CSD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Center za socialno delo Grosuplje (dalje: CSD) izvaja tudi določene naloge, ki z zakonom niso predpisane, so pa
koristne in potrebne. CSD te naloge opravlja, če se zanje z občino dogovori, sredstva za celoten obseg dogovorjenih
nalog zagotovi občina. Za leto 2011 se planira izvajanje naslednjih dogovorjenih nalog:
- preventivno delo z otroki in mladostniki iz neurejenih družin (individualno in skupinsko),
- usposabljanje rejnikov in rejnic in
- delo z romskimi otroci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20004 - Materialni stroški in storitve-Stroški postopkov za dogovorjene
naloge-CSD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CSD na podlagi pogodbe za občino vodi postopke za ugotovitev upravičenosti do enkratnih denarnih pomoči in o
upravičenosti in višini denarne pomoči odloči z odločbami. Upravičenci in višina so določeni v Odloku o denarnih
pomočeh iz sredstev Občine Ivančna Gorica. Potrebna sredstva so dovisna od števila obravnavanih primerov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne
starosti invalidnih oseb.
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Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti osebam, ki same niso sposobne samostojnega življenja, da skupaj z družinskim pomočnikom živi dostojno
življenje. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so v odmiku institucionalnega varstva tem
osebam. Ta oblika je v primerjavi z institucionalnim varstvom do uporabnikov veliko bolj prijazna, hkrati pa je tudi
ugodnejša kot institucionalno varstvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za družinske pomočnike vsem osebam, ki so do njega upravičeni.

0004 - Občinska uprava
20007 - Financiranje družinskega pomočnika
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Družinski pomočniki so po zakonu o socialnem varstvu osebe, ki nudijo pomoč polnoletnim osebam s težko motnjo v
duševnem razvoju ali polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih funkcij. Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri Centru za socialno delo.
Center o tej pravici odloči z odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč nudil izbrani družinski pomočnik.
Sredstva za leto 2011 so planirana za cca 6-8 družinskih pomočnikov, ki so upravičeni do minimalne plače oziroma
sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Na podlagi
zakona o socialnem varstvu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) nakazuje pokojnine upravičencem
do družinskega pomočnika, Občini Ivančna Gorica pa dodatek za pomoč in postrežbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči
v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo
funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.),
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.110/2004,
124/2004),
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/2006).
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/1999,
127/2003, 125/2004, 120/2005, 90/2008),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 127/2006, 8/2007,
51/2008).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Kazalci so predvsem delež
oseb, ki potrebujejo socialno oskrbo na domu ter zmanjševanje oziroma oddaljevanje odhoda v institucionalno varstvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.
Kazalniki so število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu.
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0004 - Občinska uprava
20009 - Sofinanciranje pomoči družini na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tretji odstavek 15. člena Zakona o socialnem varstvu določa, da socialna varstvena storitev pomoč družini na domu
obsega socialno oskrbo upravičenca na njegovem domu v primeru invalidnosti, starosti in v drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. To storitev za občane občine Ivančna Gorica na podlagi
odloka in pogodbe od 1.7.2001 izvaja Dom starejših občanov Grosuplje, neposredno pa jo izvajajo tri oskrbovalke. V
zadnjih mesecih leta 2010 je bila ta pomoč nudena od 55-65 upravičencem. Upravičenci v skladu z Odlokom o
organizaciji in izvajanju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev sami plačujejo strošek neposrednega
dela na domu upravičenca, če tega niso delno ali v celoti oproščeni, kar CSD ugotavlja po Uredbi o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004). Razlika do polne cene storitve ter
stroški vodenja izvajanja storitev in prevoz do uporabnikov se na podlagi zakonodaje zagotavljala iz proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20021 - Sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo oskrbnih stroškov v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) zajema plačilo celotne ali delne
oskrbe (doplačila) za tiste oskrbovance, za katere je po zakonu to dolžna plačevati občina. Oskrbovanci iz Občine
Ivančna Gorica so trenutno nameščeni v splošnih socialnih zavodih v Grosupljem, Kočevju, Metliki, Črnomlju in v
Ljubljani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20022 – Dnevni center za starejše
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se predvideva poraba sredstev za analizo in pregled možnosti za organiziranje dnevnega varstva
starejših občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Podprogram zajema občinske enkratne denarne pomoči, subvencije stanarin in poravnavo stroškov pokopa za osebe, ki
nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Vse je namenjeno kot pomoč socialno ogroženim
posameznikom in družinam pri zmanjševanju socialne izključenosti in revščine.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Odlok o enkratnih denarnih pomoči iz sredstev občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
5/99),
Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 69/2003 in 18/2004),
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.),
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-

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št. 1312003, 142/2004),
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/1984, 26/1990).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju materialne ogroženosti in socialne izključenosti. Kazalniki so
število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim
osebam, na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta, ter plačilo pokopov umrlih brez dedičev.
Kazalniki so število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število
pokopov.

0004 - Občinska uprava
20012 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena občanom, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/99) za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in
kurjave, ter za premostitev trenutne materialne stiske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20014 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Subvencije stanarin uveljavljajo najemniki stanovanj na podlagi določb pri pristojnem organu občine, na podlagi določb
Zakona o socialnem varstvu in Stanovanjskega zakona.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20015 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki dejavnosti je občina dolžna poravnati pogrebnih stroškov za umrle občane
brez svojcev in tudi za občane, katerih svojci niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Povrnitev pogrebnih stroškov
lahko oziroma je dolžna občina uveljavljati kot terjatev na zapuščino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer:
materialna,oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih
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virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih
lastnosti, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične
spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 44/2005)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina sofinancira programe in dejavnosti različnim socialno-humanitarnim organizacijam, ki občanom nudijo
strokovno pomoč in ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne
oblike prizadetosti. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Ivančna Gorica bo v letu 2011 na podlagi javnega razpisa zagotavljala podporo pri financiranju programov
socialno-humanitarnih organizacij, ker njihovi programi pomenijo dopolnjevanje državnih in občinskih ukrepov in
storitev javnih služb. Kazalci so število vključenih oseb v te programe.

0004 - Občinska uprava
20017 - Sodelov. z nevladnimi org.(sofinanc. društev:RK,Karitas,)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala dogovorjeni del programa Območne organizacije RK Grosuplje (Sklep o financiranju Območne
organizacije Rdečega križa Grosuplje, št. 403-75/95, z dne 06.07.1995) ter druge socialno-humanitarne in dobrodelne
organizacije, ki bodo izpolnjevale pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica in bodo svoj program prijavile na javni razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

20019 - Pomoč Romskim družinam
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena pomoči romskim družinam kot npr. sofinanciranje prehrane otrokom, ki
obiskujejo šolo, sofinanciranje nakupa šolskih knjig, kurjave, komunalne opremljenosti ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena.

0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
920002 - Sodelovanje z nevladnimi org. (RK, Karitas)-Iv. Gorica
KS Ivančna Gorica s sredstvi te postavke sofinancira delovanje in novoletno prireditev Krajevne organizacije
Rdečega Križa Ivančna Gorica za otroke s posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba v preteklem letu.
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0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
920006 - Sodelovanje z nevladnimi org. - Višnja G.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS Višnja Gora s sredstvi te postavke sofinancira delovanje Krajevne organizacije Rdečega Križa Višnja Gora, ki
izvaja projekt Starejši za starejše.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
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.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstev za
plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Vsebina podprograma je odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

0004 - Občinska uprava
22001 - Odpl. obresti od dolgor. kreditov, najetih na dom.trgu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov obresti od najetega kredita .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena iz preteklega leta.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo 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
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je 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
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim 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 oziroma 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
Letni izvedbeni cilj je 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
23029001 - Rezerva občine
0004 – Občinska uprava

23029001 - Rezerva občine
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.
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
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do
višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in
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zagotavljanje cim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je 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.

0004 - Občinska uprava
23001 - Prorač. rezerva za odpravo posledic narav. nesreč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona oblikujejo največ do višine 1,5%
prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V letu 2011 predlagamo oblikovanje rezerve v
višini 20.000,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Višina sredstev na proračunskem skladu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v
okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna občine Ivančna Gorica za leto 2011.
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni
bilo moč planirati.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
230309001- splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna in
jih ni bilo moč planirati.
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0004 - Občinska uprava
23007 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2%
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2011 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v
višini 230.000,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2011.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena iz preteklega leta.
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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 za nakup kapitalskih vlog. V letu 2011 predvidevamo na skupini kontov 75 prilive iz
naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 5.000,00 EUR.

C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti
iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.
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
2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno
ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.
V letu 2011 na postavkah planiramo odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov iz preteklih let.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Poplačilo še neodplačanega dolga v višini 8.431,96
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poplačilo glavnice za leto 2011 na osnovi amortizacijskega načrta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in 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,
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo
merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti.

0004 - Občinska uprava
22001 - Odpl. obresti od dolgor. kreditov, najetih na dom.trgu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo glavnice v skladu z amortizacijskim načrtom za leto 2010.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Amortizacijski načrt.
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
0004 - Občinska uprava
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB039-11-0002 - Investicije v poslovne prostore v lasti občine
Namen in cilj
Na tej postavki so planirana sredstva, ki so namenjena investicijam v poslovne prostore v lasti občine. V letu 2011
se bo zaradi zaposlitev novih javnih uslužbencev in boljše zagotovitve pogojev dela moralo pripraviti in urediti
prostore za na namen. Cilj: zagotovitev normalnih pogojev dela javnih uslužbencev.
Stanje projekta
V pripravi.

06029002 - Delovanje zvez občin
OB039-11-0003 - Nakup službenega avtomobila
Namen in cilj
V letu 2011 načrtujemo sofinanciranje nakupa novega službenega vozila za potrebe medobčinskega redarja, ki
deluje v okviru skupne medobčinske uprave Občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji. Cilj:
z novim avtomobilom bo omogočeno delo redarja.
Stanje projekta.
V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB039-11-0004 - Inv. v prostore in opremo, potrebne za delovanje
Namen in cilj
Na tej postavki so planirana sredstva, ki so namenjena nakupu nove in iztrošene opreme in osnovnih sredstev (nakup
službenega avtomobila za župana (zamenjava staro za novo), pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme,
opreme za tiskanje in razmnoževanje, licenčne programske opreme, glasovalnega sistema za občinski svet…). Cilj:
z navedenimi sredstvi in opremo se bo omogočilo boljše in kvalitetno izvajanje občinskih nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB039-11-0005 - Inv.in invest.vzdrževanje objektov in opreme CZ
Namen in cilj
Sredstva na tej postavki so namenjena za opremljanje enot in služb civilne zaščite v občini. Cilj: zagotoviti novo
opremo štabu za civilno zaščito Občine Ivančna Gorica.
Stanje projekta
V pripravi.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB039-11-0006 - Inv..in inv.vzdrž. gasilskih objektov in opreme
Namen in cilj
Iz te postavke se sredstva namenja za financiranje obnov gasilskih domov, nakupa gasilskih vozil, investicijsko
vzdrževanje gasilskih objektov, obnovi dotrajanega osnovnega orodja in tudi financiranje nabave osebne zaščitne
opreme za operativne gasilcev po Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč.
Stanje projekta
V pripravi je večletnih program nakupa opreme.

08029001 - Prometna varnost
OB039-11-0007 - Prometna varnost in preventiva
Namen in cilj
Namen je s preventivnimi akcijami in opozarjanjem zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev prometu. Zato je cilj
razdeliti odsevne trakove med pešce, seznaniti prometne udeležence kakšne so posledice če niso privezani z
varnostnim pasom, kako vidi in se obnaša vinjen voznik, z elektronskimi tablami opozoriti cestne udeležence na
prekoračene dovoljene hitrosti in kakšne so posledice prevelikih hitrosti in vse druge akcije, k imajo za cilj povečati
prometno varnost
Stanje projekta
Projekt se izvaja periodično-letno, glede na obdobja v letu. V zimskem času ko je veliko teme se izvajajo akcije bodi
viden, v spomladanskem in poletnem odboju se izvajajo akcije bodi privezan z varnostnim pasom in akcije vezane
na hitrost. V začetku šolskega leta se izvajajo akcije vezane na varnost šolarjev in sicer na varnost na poti v šolo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB039-11-0008 - Izgradnja pločnika Sv. Rok-Gasilni dom
Namen in cilj
Namen je povečati varnost udeležencev v prometu na relacij Sveti Rok – Gasilski dom v Šentvidu. Cilj je zgraditi
peš površino v skladu s standardi.
Stanje projekta
Projekt ni začet. Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti zemljišče, izvajalca in izvesti predvideno
gradnjo.

OB039-11-0009 - Izgradnja pločnika v Zaborštu
Namen in cilj
Namen je povečati varnost udeležencev v prometu v območju Zaboršta. Cilj je zgraditi peš površino v skladu s
standardi.
Stanje projekta
Projekt ni začet. Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti zemljišče, izvajalca in izvesti predvideno
gradnjo.

OB039-11-0010 - Most Mleščevo
Namen in cilj
Namen obnovitve mostu je izboljšati prometno pretočnost na mostu in povečati varnost pešcev. Zato je cilj dograditi
– razširiti most, ki bo omogočal dvosmerni promet in izvedba hodnika za pešce.
Stanje projekta
Projekt ni začet. Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti izvajalca in izvesti predvideno sanacijo
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OB039-11-0011 - Most v Drašči vasi
Namen in cilj
Namen je narediti most, ki bo omogočal varno prečkanje reke Krke, tako za vozila kot za pešce. Zato je cilj zgraditi
novi most, ker je stari obstoječi dotrajan.
Stanje projekta
Stari most še stoji, toda je v zelo slabem stanju. Za novi nadomestni most je izdelan projekt, vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja je vložena. Zatem sledi poskus pridobitve sredstev iz EU skladov, nato preko razpisa
pridobitev izvajalca za gradnjo mostu in nato zaključek projekta

OB039-11-0012 - Most Breg pri Temenici
Namen in cilj
Namen je izboljšati prehodnost mostu za pešce. Zato je cilj graditi poleg obstoječega mostu še most iz jeklene
konstrukcije za pešce.
Stanje projekta
V izvajanju montažnih del jeklene konstrukcije na terenu

OB039-11-0070 - Modernizacija JP Primča vas-Kajzarček
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca asfalterskih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0071 - Modernizacija JP Brezovi dol-Glivar-Brezovi dol
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti še
zadnjo odsek obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da nastopajo zadnji
momenti, da obstoječa cesta ne bo zahtevala prevelikih finančnih sredstev za dosego ohranitve ceste in njene
pretočnosti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve.

OB039-11-0072 - Modernizacija JP Višnje-vikendi
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet, peš promet, odvoz s smetarskimi vozili. Zato je cilj
najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Projekt še ni začet. Na terenu obstaja slaba pot, obdana z zidovi in ograjo, tako da je slabo prevozna, tudi za osebna
vozila, za smetarska vozila praktično ni prehodna.

OB039-11-0073 - Modern. JP Ambrus-Brezovi dol (stara cesta)
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.
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OB039-11-0074 - Modern. LC Hrastov dol-Lučarjev kal
Namen in cilj
Namen je izboljšati karakteristike ceste, ki bo omogočala bolj varno in lažjo prevoznost zlasti v zimskem času za
avtobuse. Zato je cilj urediti predvsem vzdolžni sklon ceste, urediti serpentinasti ovinek nad Hrastovim dolom, ki
predstavlja težavo za voznike šolskih avtobusov in vse nato preplastiti z asfaltom.
Stanje projekta
Cesta in ovinek je v asfaltni izvedbi s neprimernimi vzdolžnim sklonom in krivinsko karakteristiko. Za ta odsek ne
izdelanega načrta, izvajalec ni pridobljen.

OB039-11-0075 - Modern. LC Dob-Šentvid
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj sanirati
cestne plombe, preplastiti obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da
se ga preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.

OB039-11-0076 - Modern. LC Male Pece-Vel. Pece
Namen in cilj
Namen je izdelati cestno povezavo, ki ne bo ob vsakem večjem deževju ali odjugi po zimi poplavljeno, tako da
predstavljajo nevarno točko na cesti. Zato je cilj izdelati idejne rešitve, eno izbrati in izdelati projekte. Nato
pristopiti k gradnji.
Stanje projekta
Cesta je bo vsakem večjem deževju poplavljena, je pa izvedena v asfaltni prevleki z odvodnjavanjem na teren. Za ta
odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0077 - Modern. LZ Južno povezovalna cesta Iv.G.
Namen in cilj
Namen je zgraditi hitrejši dostop do Centra Ivančne Gorice in varno prehajanje preko železnice, izvesti
priključevanje industrijske cone. Zato je cilj zgraditi obvozno cesto za kraj Ivančna Gorica s priključki in omogočiti
v nadaljevanju povezavo do Stične, z gradnjo cest in ostale potrebne infrastrukture v industrijski coni .
Stanje projekta
Cesta je v naravi v izvedena, nima prehoda preko železnice in nima izvedenih priključkov na regionalni cesti.
Industrijska cona je v začeti fazi gradnje. Izdelane so bile variante za cestni priključek na regionalno cesto, trenutno
potekajo pridobitev načelnega soglasja od Direkcije RS za ceste. Sledi postopek za pridobitev gradbenega
dovoljenja in nato gradnja. Sočasna poteka tudi pridobivanje projektne dokumentacije za nadvoz na železnico na tej
cesti.

OB039-11-0078 - Modern. LZ Cankarjeva ulica v IV.G.
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga preplasti. Dela se
bodo izvajala sočasno z obnovo vodovoda.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodnjavanje je neurejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.
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OB039-11-0079 - Modern.JP -Ulica Viktorja Koleše v IV.G.
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.

OB039-11-0080 - Modern. JP Mleščevo
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca asfalterskih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0081 - Modern. JP pri novem vrtcu in šolskem centr. v IV.G.
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste, v delu ki še ni izvedena na cesti in obračališču s parkiriščem.
Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, obračališče in parkirišče, urediti odvodnjavanje z odprto muldo, z izlivi na
teren.
Stanje projekta
Cesta je delno asfaltna, delno makadamska, parkirišče in obračališče je makadamsko in po izbiri izvajalca
asfalterskih del se položi asfalt.

OB039-11-0082 - Modern. LZ Ljubljanska cesta v IV.G
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
cestne plombe in preplastiti obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno
da se ga preplasti. Poleg tega je potrebno sanirati cestne robnike in meteorne jaške.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, robniki so uničeni, jaški kažejo znake močne
utrujenosti . Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0083 - Modern.LC Krka - Gradiček
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet, peš promet, odvoz s smetarskimi vozili, promet
avtobusov. Zato je cilj najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Projekt še ni začet. Na terenu obstaja slaba pot, obdana z zidovi, objekti in ograjo, tako da je slabo prevozna, tudi za
osebna vozila, za smetarska vozila in avtobus ni prehodna.

OB039-11-0084 - Modern. JP Krka-šola-Krška vas
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste in parkirišča. Zato je cilj položiti asfalt na parkirišče in cesto,
urediti odvodnjavanje z odprto muldo, z izlivi na teren, urediti cestne robnike urediti obračališče.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca pristopiti k ureditvi robnikov, izvesti asfalterska dela
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OB039-11-0085 - Modern. LC Stična-Metnaj
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet, peš promet, odvoz s smetarskimi vozili, promet
avtobusov. Zato je cilj najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Projekt še ni začet. Na terenu obstaja ozek asfalt, bankine so uničene, tako da je cesta slabo prevozna.

OB039-11-0086 - Modern. LC Mekinje-Metnaj
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste in parkirišča. Zato je cilj položiti asfalt na parkirišče in cesto,
urediti odvodnjavanje z odprto muldo, z izlivi na teren, urediti cestne robnike urediti obračališče.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca pristopiti k ureditvi robnikov, izvesti asfalterska dela

OB039-11-0087 - Modern. LC Mekinje-Dobrava
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.

OB039-11-0088 - Modern. JP Goričica-Poljane
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.

OB039-11-0089 - Modern. LC Zavrtače-Male Vrhe
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0090 - Modern. LC gorenja vas-Bojanji vrh
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti. Poleg tega je potrebno še preplastiti del ceste, ki se je razširil
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Razširjeni del je asfaltiran z enoslojnim asfaltom. Za
ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni znan.
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OB039-11-0091 - Modern.ceste Muljava-spomenik
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0092 - Modern. LC Sobrače-Ježce
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet predvsem za veliko številen tovorni promet in varen peš
promet. Zato je cilj najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Projekt je idejno začet brez projekta. Opravljen je že del geodetskih meritev za razširjeno cesto in potekajo odkupi
zemljišč. Izvajalec gradnje še ni znan.

OB039-11-0093 - Modern. JP Stična-Mala Dobrava
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet za vsa vozila in varen peš promet. Zato je cilj najprej
narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Cesta s pločnikom je delno zgrajena, potrebno je še zgraditi del ceste s pločnikom mimo osnovne šole. Potrebno je
narediti škarpo, do konca položiti robnike urediti odvodnjavanje v meteorno kanalizacijo. Za cesto je narejen
projekt, dela pa se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist. Za drugo fazo gradnje bo potrebno še izbrati
izvajalca cestno gradbenih del.

OB039-11-0094 - Modern. LC Stična-Mekinje
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet, peš promet, odvoz s smetarskimi vozili, promet
avtobusov. Zato je cilj najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Projekt še ni začet. Na terenu obstaja ozek asfalt, bankine so uničene, tako da je cesta slabo prevozna.

OB039-11-0095 - Modern. LC Stična - Griže
Namen in cilj
Name je zgraditi cesto, ki bo omogočala dvosmerni promet, peš promet, odvoz s smetarskimi vozili, promet
avtobusov, torej za vsa vozila. Zato je cilj najprej narediti projekt, nato zgraditi cesto po projektu.
Stanje projekta
Odsek ceste skozi Vir ima narejen idejni projekt. Potrebno je pridobiti soglasja od lastnikov zemljišč. Zemljišča ob
tej cesti so v večjem delu geodetsko parcelirana. V naravi je asfalt ozek, ne omogoča varnega srečevanja vozil, oz.
srečevanje s pešci, bankine so uničene, odvodnjavanje je neurejeno.

OB039-11-0096 - Modern. JP Petrušnja vas-Cukarca
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni
znan.
Stran 155 od 171

OB039-11-0097 - Modern. LC Šentvid-Sv. Rok
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodjavanje je ne urejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0098 - Modern. JP Pungert-Reber-Debeli hrib
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0099 - Modern.ceste Bratnice-Draga
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0100 - Modern. JP Bukovica-Hruščevc
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0101 - Modern. JP Bukovica-Cerovec
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0102 - Modern. LC Breg-Radohova vas
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodjavanje je ne urejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.
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OB039-11-0103 - Modern. LC Višnja Gora-Vrh nad Višnjo Goro
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj izvesti
preplastitev obstoječega asfalta, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga
preplasti.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodjavanje je ne urejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0104 - Modern. JP Cesta v Polje
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

OB039-11-0105 - Modern. LC Višnja Gora-Žabjek
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj, ter omogočiti boljšo in
varnejšo povezanost peš prometa. Zato je cilj izvesti popravilo opornega zidu in izvesti preplastitev obstoječega
asfalta.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je na nekaterih mestih zaradi težkega prometa poškodovana, oporni zid se je porušil
zaradi možnih deževnih padavin, peš površina je neurejena in v makadamski izvedbi. Za ta odsek ceste ni izdelan
projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0106 - Modern. LC Peščenik-Polževo
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj, ter omogočiti boljšo in
varnejše odvijanje prometa. Zato je cilj izvesti – popraviti krivinske karakteristike ceste, izvesti pregledne berme in
izvesti preplastitev obstoječega asfalta.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je na nekaterih mestih zaradi starosti poškodovana, krivinske karakteristike ceste so
slabe, preglednih berm ni, bankine so poškodovane. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0107 - Modern. JP Zagradec-Kitni vrh
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga preplasti. Dela se
bodo izvajala sočasno z obnovo vodovoda.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodnjavanje je neurejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.

OB039-11-0108 - Modern. JP Peščenik-Pristava
Namen in cilj
Namen je izvesti protiprašno zaščito obstoječe ceste. Zato je cilj položiti asfalt na to cesto, urediti odvodnjavanje z
odprto muldo, z izlivi na teren.
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Stanje projekta
Cesta je v makadamski izvedbi in po izbiri izvajalca cestno gradbenih del se na cesto položi asfalt.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB039-11-0013 - Ureditev avtobusnih postajališč
Namen in cilj
Zagotavljanje varnosti potnikom v lokalnem potniškem prometu.
Stanje projekta
Nadaljevanje postavitve nadstreškov na avtobusnih postajališčih.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB039-11-0014 - JR na območju Občine Iv. Gorica
Namen in cilj
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007)
bo potrebno na območju Občine Ivančna Gorica, do konca leta 2011 prilagoditi 25 % svetilk; To je 248 svetilk. Do
konca leta 2012 je potrebno prilagoditi 50 % svetilk; To je 496 svetilk. Ostalih 50 % svetilk; To je 495 svetilk je
potrebno prilagoditi do 31. 12. 2016.
Stanje projekta
Na podlagi javnega razpisa v je bil popis svetilk javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica. Vzporedno z popisom
svetilk javne razsvetljave je bila izvedena določitev pozicij svetilk z profesionalnim GPS-jem. Elaborat sprememb
za vpis svetilk javne razsvetljave Občine Ivančna Gorica je bil posredovan na Geodetsko upravo Republike
Slovenije. Skupno število montiranih svetilk JR v celotni Občini Ivančna Gorica je 991. Skupno število še ne
montiranih svetilk JR v celotni Občini Ivančna Gorica je 165. Poročilo o popisu svetilk javne razsvetljave v Občini
Ivančna Gorica je bilo posredovano na Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor, Območna enota Ljubljana. V teku je izdelava projekta za izvedbo del sanacije JR glede na svetlobno
onesnaževanje okolja in zmanjševanje porabe električne energije.

OB039-11-0015 - JR-ulica Cankarjeve brigade
Namen in cilj Namen in cilj Izdelava projektne naloge, izbor najugodnejšega izvajalca, sodelovanje pri
projektiranju, pregled in potrditev računa, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa za izvajalca,
sodelovanje pri izgradnji, investitorski nadzor, pregled in potrditev situacij, predaja objekta v uporabo.
Stanje projekta
Priprava projektne naloge.

OB039-11-0016 - JR-Stična-Mekinje
Namen in cilj
Namen in cilj Izdelava projektne naloge za JR, izbor najugodnejšega izvajalca, sodelovanje pri projektiranju,
pregled in potrditev računa, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa za izvajalca, sodelovanje pri
izgradnji, investitorski nadzor, pregled in potrditev situacij, predaja objekta v uporabo.
Stanje projekta
Izvajanje nizkih gradenj – vgradnja jaškov in cevi za nizkonapetostni kabel.

OB039-11-0017 - JR-Gasilni dom-Sv. Rok
Namen in cilj
Namen in cilj Izdelava projektne naloge za JR, izbor najugodnejšega izvajalca, sodelovanje pri projektiranju,
pregled in potrditev računa, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa za izvajalca, sodelovanje pri
izgradnji, investitorski nadzor, pregled in potrditev situacij, predaja objekta v uporabo.
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Stanje projekta
Priprava projektne naloge.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB039-11-0018 - Državne ceste-krožišče Malo Hudo
Namen in cilj
Namen je zgraditi hitrejši dostop do Centra Ivančne Gorice in naprej proti Stični. Zato je cilj zgraditi obvozno cesto
za kraj Ivančna Gorica s priključki in omogočiti v nadaljevanju povezave do Stične.
Stanje projekta
Križišče v naravi obstaja, ni v uporabi ker ni navezan preko železnice na Južno povezovalno cesto. Izdelane so bile
variante za cestni priključek na regionalno cesto, trenutno potekajo pridobitev načelnega soglasja od Direkcije RS za
ceste. Sledi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in nato gradnja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB039-11-0019 - Razvoj turistične infrastrukture
Namen in cilj
Sredstva se bomo namenila za izdelavo in postavitev novih tabel z vso turistično ponudbo v občini. Table se bodo
postavile v vsako krajevno skupnost. Cilj: promocija Občine Ivančna Gorica.

Stanje projekta
V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB039-11-0020 - Obnove na področju ravnanja z odpadki
Namen in cilj
S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2011
načrtujemo prestavitev plinskih cevovodov in nadgradnja plinjakov, obnova zaščite bazena za izcedne vode,
postavitev nadstrešnice nad kompostarno in tehtnico, izvajanje drenažnega sloja v deponiji.
Stanje projekta
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 516.776 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB039-11-0021 - Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični
Namen in cilj
V Šentvida pri Stični in okolici se bo nadaljevala izgradnja kanalizacijskega sistema.
Stanje projekta
Do sedaj je zgrajenega 3.300 m kanalizacijskega sistema. Delno je predviden mešani, delno pa ločeni sistem.
Gradnja kanalizacije se sofinancira s sredstvi okoljske dajatve že vse od leta 1999 dalje. Po zagonu čistilne naprave
se izvaja priključevanje hišnih priključkov in izdelava sekundarnih kanalizacijskih vodov z dvema črpališčema.
Občina je z gospodinjstvi katera se lahko priključijo začela v letu 2006 podpisovati pogodbe o sofinanciranju
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izgradnje kanalskega sistema. Za področje naselij katera se bodo lahko kanalizirala na ČN se je v letu 2008 sprejel
tudi odlok o opremljanju stavbnih zemljišč.

OB039-11-0022 - Izgradnja kanalizacije-zaščita potoka Vir
Namen in cilj
Celoten kraški svet na območju občine je po svoji biološki in drugi naravoslovni vrednosti izjemno pomemben.
Predvsem področje Vira pri Stični, kjer je v vodnih izvirih klasično nahajališče človeške ribice. Zaradi
onesnaževanja voda v ožjem in širšem zaledju je izvir ogrožen, s tem pa tudi preživetje človeške ribice. Izvir
Virskega potoka v Viru pri Stični je naravna znamenitost, ki je v zadnjih letih pod močnim vplivom onesnaževanja
zaradi poselitve, neurejene kanalizacije, kmetijskih in drugih dejavnosti v njegovem zaledju.
Namen investicije je priprava vse potrebne dokumentacijske platforme in izgradnja kanalizacijskega sistema na
vplivnem območju kraškega potoka Vir. Glede na že izgrajeni primarni kanalizacijski sistem Ivančna Gorica –
Stična je na vplivnem območju potoka Vir potrebna izgradnja gravitacijskega sekundarnega sistema v dolžini cca.
1500 m, s črpališčem in tlačnim vodom v dolžini cca. 400 m.
Stanje projekta
Izdelan projekt PGD (projekt za gradbeno dovoljenje). V teku je podpisovanje pogodb o ustanovitvi služnostnih
pravic za parcele opredeljene kot služeče zemljišče za gradnjo.

OB039-11-0023 - Izgradnja kanalizacije Višnja Gora
Namen in cilj
Povezava primarnega kanalizacijskega sistema Višnje Gore z čistilno napravo Ivančna Gorica.
Stanje projekta
Končana izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema Ivančna Gorica – Zgornja Draga v dolžini 2.200 m. Izdelan
idejni projekt kanalizacije Zgornja Draga – Višnja Gora.

OB039-11-0024 - Izgradnja čistilne naprave Muljava
Namen in cilj
Na podlagi izvedene študije – Sanacijske rešitve odpadnih voda naselij v Občini Ivančna Gorica in Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalnih voda se bo pripravljala dokumentacija za izgradnjo čistilnih naprav.
Stanje projekta
Sprejet in potrjen operativni program čiščenja odpadnih voda.

OB039-11-0025 - Izgradnja kanalizacij po aglomeracijah
Namen in cilj
Na podlagi izvedene študije – Sanacijske rešitve odpadnih voda naselij v Občini Ivančna Gorica in Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalnih voda se bo pripravljala dokumentacija za izgradnjo čistilnih naprav.
Stanje projekta
Sprejet in potrjen operativni program čiščenja odpadnih voda.
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OB039-11-0026 - Gradnja infrastrukture na območju OPPN
Namen in cilj
Namen je izgradnja infrastrukture na območju občinskih prostorskih podrobnih načrtov.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB039-11-0027 - Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP
Namen in cilj
S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.
Stanje projekta
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 200.107 EUR.

16039001 - Oskrba z vodo
OB039-11-0028 - Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP
Namen in cilj
S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2011
načrtujemo obnove vodovodnih priključkov in števcev, telemetrijo vodovoda ter obnovo vodovodov skladno s
prioriteto izvajanja izgradnje sekundarnih vodovodnih sistemov. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj
na Občino in v skladu z pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene
investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2011 načrtujemo obnove vodovodnih priključkov in
števcev, telemetrijo vodovoda ter obnovo vodovodov skladno s prioriteto izvajanja izgradnje sekundarnih
vodovodnih sistemov.
Stanje projekta
Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnin ter prioritetnih
nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. V letu 2011 namenjamo
sredstva v višini 343.242 EUR.

OB039-11-0029 - Izgradnja vodovodnega sistema Zgornja Draga
Namen in cilj
Nadaljevala se bo izgradnja vodovoda Zgornja Draga. Vas Zgornja Draga leži jugozahodno od vasi Malo Hudo, na
južni strani avtoceste Grosuplje – Ivančna Gorica. Vas je danes brez ustrezne oskrbe s pitno in požarno vodo, saj
zgrajeni krajevni vodovod, ki je v uporabi zaradi poddimenzioniranosti ne zadošča vsem potrebam krajanov in je
neustrezen za požarno vodo. Prebivalci vasi Zgornja Draga se oskrbujejo z vodo delno preko krajevnega vodovoda,
delno pa še preko kapnic in lokalnih zajetij.
Stanje projekta
Končana je gradnja vodovodnega sistema Zgornja Draga v skupni dolžini cca 2,0 km z dvema vejama. Veja proti
Lavrikovemu hribu in veja proti Lazam. V pripravi je gradnja dveh hidroforskih postaj z vsemi potrebnimi
strojnimi napravami in električnimi napeljavami.
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OB039-11-0030 - Vodovod Suha krajina
Namen in cilj
Izvedeni projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine - (Vodovodni sistem Korinj – Laze) bo omogočil zagotavljanje
osnovne komunalne infrastrukture. Vasi so danes brez ustrezne oskrbe z pitno in požarno vodo. Prebivalci se še
vedno oskrbujejo preko kapnic, v sušnem obdobju pa morajo pitno vodo tudi dovažati. Korist iz naslova ureditve
vodovodnega sistema vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu
zmanjšanja potencialnim možnosti okužb in zastrupitev.
Ekonomsko upravičenost je treba opredeliti iz kvalitativnega vidika glede na širši družbeni, razvojno gospodarski in
socialni vidik. Izgradnja vodovodnega omrežja v skupni dolžini cca 7 km cevovoda. Izgradnja vodohrana volumna
100 m³ in dogradnja enega črpališča. Oskrba ca. 60 gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo. Povečanje kakovosti
življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in
možnosti razvoja na podeželju na demografsko ogroženem območju.
Stanje projekta
Izdelan projekt PGD (projekt za gradbeno dovoljenje), v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja.

OB039-11-0031 - Vodovod Leskovška planota
Namen in cilj
V pripravi je idejni načrt za vrtino v Stiškem potoku za vodovod Leskovška planota in kot rezervni vodni vir za
izpad drenažnega zajetja Stiškega potoka.
Stanje projekta
Izvedene so strokovne ocene za izdelavo vrtine – hidrogeološke razmere za določitev mikrolokacije vrtine za zajem
pitne vode v dolini Stiškega potoka pri Izirku.

OB039-11-0032 - Vodovod Trnovica
Namen in cilj
Izgradnja vodovodnega omrežja.
Stanje projekta
Priprava projektne naloge.

OB039-11-0033 - Vodovod Kojina
Namen in cilj
Izgradnja vodovodnega omrežja.
Stanje projekta

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB039-11-0034 - Pokopališče na Krki
Namen in cilj
Nadaljevanje sanacije kamnitega podpornega zidu pokopališča v vasi Krka.
Stanje projekta
Na podlagi PGD, PZI in gradbenega dovoljenja je bila leta 2010 izvedena I. faza sanacije obstoječega in dotrajanega
kamnitega opornega zidu pod pokopališčem ob cerkvi sv. Kozme in Damijana v vasi Krka.
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16039003 - Objekti za rekreacijo
OB039-11-0035 - Ureditev otr. igrišča v Iv.Gorici in Višnji G.
Namen in cilj
Naselju Ivančna Gorica zagotoviti javno otroško igrišče.
Stanje projekta
V pripravi.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB039-11-0036 - Tržnica Ivančna Gorica
Namen in cilj
Glavni namen projekta je ureditev kmečke tržnice s postavitvijo novih stojnic. S tem bomo vzpodbudili kmete, da
prinesejo na tržišče svoje domače produkte, s katerimi bo tako znano tudi poreklo. Istočasno bi poživili in popestrili
občinsko središče, ter povezali podeželje in mesto. S prodajo na kmečki tržnici bi tudi reševali dohodkovni problem
v kmetijstvu in sicer s spodbujanjem registriranih dejavnosti.
Občina Ivančna Gorica si prizadeva vzpostaviti ugodno okolje za pridelavo, predelavo, prodajo in promocijo
domačih kmetijskih produktov. Namen skupne blagovne znamke je pospeševanje trženja in promocija izdelkov na
območju sedmih občin, dvig in zagotavljanje kvalitete produktov, dvig dodane vrednosti kmetijskih produktov ter
promocija območja.
Na ta način bi kmetijam na podeželju omogočili večji prihodek in posledično večjo poseljenost podeželja ter
ohranjanje kulturne krajine.
Predviden nakup dodatnih 10 stojnic.
Stanje projekta
Izveden je nakup 7. stojnic za potrebe sejmov. Nadaljevanje tradicionalnih Ivankinih sejmov.
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB039-11-0037 - Inv.vzdrž.neprof.stanovanj
Namen in cilj
V okviru razpoložljivih sredstev se bo izvajalo večja investicijska vzdrževalna dela na neprofitnih stanovanjih.
Investicijsko vzdrževanje zajema večja vlaganja v prenovo strešne kritine, obnovo fasad, zamenjavo podov, oken in
vrat. Cilj: z obnovo in vzdrževanjem se izboljšujejo možnosti bivanja in poveča uporabna vrednost stanovanja.
V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva, namenjena za izvedbo del, ki so intervencijskega
značaja in jih kot takšne ni možno predvideti.
Stanje projekta
V pripravi.

16069002 - Nakup zemljišč
OB039-11-0038 - Nakup zemljišč
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup zemljišč po letnem planu pridobivanja nepremičnega premoženja. Cilj: z nakupom
zemljišč se bodo zagotovili pogoji za realizacijo izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij, uredila se bodo
premoženjsko pravna razmerja na nepremičnini v zasebni lasti, na, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti
Občine Ivančna Gorica.
Stanje projekta
V pripravi.

OB039-11-0039 - Nakup Borštnikove domačije
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup Borštnikove domačije na Krki. Gre za nakup stavbe.
Stanje projekta
V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB039-11-0040 - Investicije v zdravstveni dom v Ivančni Gorici
Namen in cilj

Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja oziroma preureditev prostorov v objektu zdravstvenega doma,
ki so bili do sedaj v uporabi Vrtca Ivančna Gorica, za namene primarnega zdravstva v občini. Cilj je
doseči kakovosten razvoj osnovne zdravstvene oskrbe občanov oziroma koristnikov storitev
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.
Stanje projekta

V izdelavi je izvedbena projektna dokumentacija, projekt pa smo prijavili tudi na javni razpis Ministrstva
za zdravje, vendar odločitve ali je projekt uvrščen na seznam projektov, ki bodo sofinancirani s strani
države, še nismo prejeli.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB039-11-0041 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov
Namen in cilj

Namen vzdrževanja kulturnih spomenikov je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti kulturnih
spomenikov, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga
imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja
Stanje projekta

Projekte investicijskega vzdrževanja kulturnih spomenikov njihovi lastniki prijavijo na javni razpis, ki ga
po sprejemu proračuna objavi občina.

18029002 - Premična kulturna dediščina
OB039-11-0042 - Nakup in ohranjanje muzealij za muzej Jurčičeva domačija
Namen in cilj

Z nakupom in ohranjanjem premične kulturne dediščine oziroma muzealij občina skrbi za ohranjanje in
bogatenje muzejske zbirke v muzeju Jurčičeva domačija na Muljavi. S tem želi občina doseči možnost
postavitev vedno novih in novih razstav, ki bi obiskovalce večkrat privabile v muzej.
Stanje projekta

Vsako leto občina dokupi enega ali več muzejskih eksponatov.

18039003 - Ljubiteljska kultura
OB039-11-0043 - Inv. v opremo na področju ljubiteljske kult.
Namen in cilj

Občina s sofinanciranjem nakupa opreme za potrebe kulturnih društev pomaga posameznim kulturnim
skupinam pri dopolnjevanju opreme, ki jo potrebujejo za svoje udejstvovanje. Z dodeljevanjem sredstev
želi občina doseči kvaliteten in enakomeren razvoj kulturnih dejavnosti, povečati njihovo dostopnost in
kulturno udejstvovanje omogočiti čim širšemu krogu ljudi, ki želijo delovati na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, pa jim za opremo primanjkuje sredstev.
Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe kulturnih društev se razdelijo na podlagi javnega
razpisa.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB039-11-0044 - Vzdrževanje objekta in okolice-Muzej
Namen in cilj

Občina je lastnica Jurčičeve domačije na Muljavi, ki je bila z odlokom leta 1992 razglašena za kulturni in
zgodovinski spomenik. Lastniki kulturne dediščine so dolžni v skladu z zakonodajo preprečiti propadanje
kulturnih spomenikov. V letu 2011 občina namerava zamenjati slamo na osrednjem objektu Jurčičeve
domačije, saj je obstoječa slama v zelo slabem stanju in voda pronica v notranjost. S tem bo občina
preprečila nastajanje škode na objektu.
Stanje projekta

Občina bo po sprejetju proračuna naročila zamenjavo slame v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
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OB039-11-0045 - Investicije in inv.vzdrž.v knjižnici
Namen in cilj

Objekt v katerem domuje Enota knjižnice v Ivančni Gorici je bil zgrajen leta 1954 in je zaradi starosti
dotrajan. Predvsem strešna kritina je v slabem stanju in nevarna, saj gre za t.i. salonitke in jih je potrebno
nujno zamenjati. Tudi okna so stara, lesena, dotrajana in jih je potrebno nadomestiti z novimi. Z nujnimi
vzdrževalnimi deli se bo preprečilo nastajanje škode na in v objektu.
Stanje projekta

Projekt je občina prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje, vendar odločitve ali je projekt uvrščen
na seznam projektov, ki bodo sofinancirani s strani države, še nismo prejeli.

OB039-11-0053 - Investicije v kulturne domove
Namen in cilj

Občina želi s sofinanciranjem investicijskega vzdrževanja v objekte kulturnih domov, ki niso v lasti
občine ali krajevnih skupnosti, vplivati na trajnost in funkcionalnost teh objektov.
Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja kulturnih domov se bodo razdeljevala na podlagi
javnega razpisa.

18059001 - Programi športa
OB039-11-0046 - Inv.v opremo in objekte na podr.športa
Namen in cilj
Občina s sofinanciranjem nakupa opreme za potrebe športnih društev in investicijskega vzdrževanja športnih
objektov pomaga športnim društvom pri dopolnjevanju opreme, ki jo potrebujejo za svoje delovanje. Z
dodeljevanjem sredstev želi občina doseči kvaliteten in enakomeren razvoj športnih dejavnosti, povečati njihovo
dostopnost in športno udejstvovanje omogočiti čim širšemu krogu ljudi, ki želijo delovati na področju športa, pa jim
za opremo ali investicijsko vzdrževanje športnih objektov primanjkuje sredstev.
Stanje projekta
Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe športnih društev in investicijskega vzdrževanja športnih
objektov se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

19029001 - Vrtci
OB039-11-0047 - Vzdrževanje vrtcev
Namen in cilj
Občina Ivančna Gorica ima v lasti več stavb, v katerih deluje vrtec, ki so vse starejše izvedbe, zato je neprestano
potrebno vlagati v nujna vzdrževalna dela. Namen je investiranje v vhodna vrata na Muljavi, vetrolov, zamenjava
dotrajanih oken.
Stanje projekta
Zaradi starosti stavb je vnaprej potrebno planiranje za nujna vzdrževalna dela.

OB039-11-0048 - Dograditev vrtca v Višnji Gori
Namen in cilj
Namen dograditve je povečanje kapacitet zaradi vključitve čim večjega števila otrok, da bo odklona kar najmanj.
Stanje projekta
Potrebno je pridobiti projektno dokumentacijo in takoj po zaključku pričeti s predvidenimi deli.
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB039-11-0049 - Investicijsko vzdrževanje OŠ
Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev, skrb za dobro počutje učencev in za občinsko
premoženje.
Stanje projekta

V pripravi.

OB039-11-0050 - Gradnja OŠ Krka
Namen in cilj
Občina bo z izgradnjo

Dejavnost podružnične osnovne šole na Krki šole se izvaja v skoraj 200 let stari zgradbi (zgrajena leta
1809). Občina Ivančna Gorica želi s prenovo in dograditvijo poslovnega objekta v šolo in vrtec na Krki
pridobiti ustrezne prostore za šolo in predšolsko vzgojo v obsegu, da bo šola lahko organizirala pouk za
prvih pet razredov 9-letne osnovne šole v eni izmeni in prostore za tri skupine varstva predšolskih otrok.
Prvi cilj investicije je torej preseči sedanje stanje oziroma doseči ustrezno perspektivno zmogljivost šole,
drugi cilj pa je zagotoviti dodatne možnosti vključitve predšolskih otrok v organizirano vzgojo in varstvo.
Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi prenove. Rok za dograditev in prenovo objekta v osnovno šolo in vrtec na Krki
je 15.3.2011.

OB039-11-0051 - Gradnja in adapt. OŠ Zagradec
Namen in cilj

Občina želi v letu 2011 izvesti javni natečaj za najboljšo projektno rešitev dograditve in prenove OŠ
Zagradec. Z izbranim projektantom skleniti pogodbo in pridobiti gradbeno dovoljenje. S prenovo in
dograditvijo objekta bo občina pridobila prostore za kompletno 9-letno osnovno šolo.
Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB039-11-0052 - Investicije v Glasbeno šolo
Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev v glasbeni šoli.
Stanje projekta

V pripravi.
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0007 - Krajevna skupnost Ivančna Gorica
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB039-11-0054 - Inv.vzdrž.poslovnih prostorov-KS Iv.G.
Namen in cilj
Namen je, da se s planiranimi sredstvi zagotovi kvalitetne pogoje za delo krajevne skupnosti. Cilj je kvalitetno
izvajanje nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB039-11-0055 - Nakup opreme v KS IV.G.
Namen in cilj
Namen je, da se s planiranimi sredstvi zagotovi dobre pogoje za delo v prostoru krajevne skupnosti. Cilj: kvalitetno
izvajanje nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB039-11-0056 - Inv.vzdrž. Javnih poti v KS Iv.G.
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno da se ga preplasti. Dela se
bodo izvajala sočasno z obnovo vodovoda.
Stanje projekta
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OB039-11-0001- Mrliška vežica Ivančna Gorica
Namen in cilj
Pridobiti kakovostno investicijsko dokumentacijo, izgradnja objekta, izvajanje pokopališke dejavnosti.
Stanje projekta
Mrliška vežica je v zaključni fazi izgradnje, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Potrebna je izgradnja nadstreška ob
mrliški vežici. Pred pričetkom pokopa na predvidenem pokopališču je potrebno izvesti predvidene arheološke
raziskave. Za pogrebne dejavnosti je potrebno nabaviti ustrezno opremo.

0008 - Krajevna skupnost Krka
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB039-11-0057 - Investicije v poslovne prostore-KS KRKA
Namen in cilj
Namen je, da se s planiranimi sredstvi zagotovi dobre pogoje za delo v prostoru krajevne skupnosti. Cilj: kvalitetno
izvajanje nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB039-11-0058 - Inv.vzdrž. Pokopališča-KS KRKA
Namen in cilj
Stanje projekta

0009 - Krajevna skupnost Metnaj
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB039-11-0059 - Inv.vzdrž.javnih poti-KS METNAJ
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in kaže že utrujenost materiala, tako da je nujno, da se ga preplasti.
Stanje projekta
Cesta v asfaltni prevleki, ki je stara in potrebna preplastitve, odvodnjavanje je neurejeno. Za ta odsek ceste ni
izdelan projekt, izvajalec ni znan.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB039-11-0060 - Javna razsvetljava-KS METNAJ
Namen in cilj
Stanje projekta

0010 - Krajevna skupnost Muljava
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB039-11-0061 - Gradnja mrliške vežice Muljava
Namen in cilj
Pridobiti kakovostno investicijsko dokumentacijo, izgradnja objekta, izvajanje pokopališke dejavnosti.
Stanje projekta
Izdelan projekt PGD. Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V izdelavi je projekt za izvedbo del. V letu
2011 se bo pričela gradnja objekta.

0012 - Krajevna skupnost Stična
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB039-11-0062 - Investicije v poslovne prostore-KS STIČNA
Namen in cilj
Namen je, da se s planiranimi sredstvi zagotovi dobre pogoje za delo v prostoru krajevne skupnosti. Cilj: kvalitetno
izvajanje nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

0013 - Krajevna skupnost Šentvid pri Stični
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB039-11-0063 - Investicije v poslovne prostore-KS ŠENTVID
Namen in cilj
Namen je, da se s planiranimi sredstvi zagotovi dobre pogoje za delo v prostoru krajevne skupnosti. Cilj: kvalitetno
izvajanje nalog.
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB039-11-0064 - Gradnja mrliške vežice ŠENTVID
Namen in cilj
Izgradnja novega objekta z dvema mrliškima vežicama, sanitarijami in pomožnimi prostori, z nad krito ploščadjo na
desnem delu obstoječega parkirišča vzporedno z trasami.
Stanje projekta
Izdelan projekt PGD. Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V izdelavi je projekt za izvedbo del. V letu 20011
se bo pričela gradnja objekta.

0014 - Krajevna skupnost Temenica
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB039-11-0065 - Inv.vzdrževanje javnih poti-KS TEMENICA
Namen in cilj
Namen je z minimalnimi stroški ohraniti cesto in njeno pretočnost na taki ravni kot je sedaj. Zato je cilj preplastiti
in modernizirati obstoječi asfalt, ki je v slabem stanju in nekje tudi v makadamski izvedbi, tako da je nujno da cesto
preplasti oz asfaltira.
Stanje projekta
Cesta je v asfaltni prevleki, nekje je tudi ni, stari asfalt je potrebna preplastiti, makadamskega pa asfaltirati,
odvodnjavanje je neurejeno. Za ta odsek ceste ni izdelan projekt, izvajalec ni znan.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB039-11-0066 - Inv.vzdrž. JR-KS TEMENICA
Namen in cilj
Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB039-11-0067 - Investicije v KUD Temenica
Namen in cilj
Namen je zagotoviti ustrezne prostore za delovanje Krajevne skupnosti Temenica.
Stanje projekta
V pripravi.

0015 - Krajevna skupnost Višnja Gora
16039001 - Oskrba z vodo
OB039-11-0068 - Investicije v vodovodni sistem Višnja Gora
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje lokalnega vodovodnega sistema Višnja Gora.
Stanje projekta

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB039-11-0069 - Obnova pokopališkega zidu v VIŠNJI GORI
Namen in cilj
Obnova podpornega zidu pokopališča v Višnji Gori.
Stanje projekta
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