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K  1. členu 

S prvim členom se določa vsebina odloka. 

 

K 2. členu 

V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu je uporabljen pravilnik o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki proračun razdeli na področja proračunske porabe (PPP), ta 
naprej na glavne programe (GPR) in le-te na podprograme (PPR).  

K 3. členu 

Tretji člen določa, da se proračun izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavka in konto. 

K 4. členu 

V tem členu so opredeljeni namenski prihodki proračuna občine. Zakon o javnih financah v 43. členu 
določa, da so namenski prejemki:  

-donacije,  

-namenski prejemki proračunskega sklada,  

-prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,  

-prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,  

-prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,  

-prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in  

-odškodnine iz naslova zavarovanj. 

Kot namenski prihodek je opredeljen tudi komunalni prispevek v skladu z 2. členom Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007). 

K 5. členu 

Peti člen opredeljuje predlagatelje finančnih načrtov. To so občinski svet, nadzorni odbor, kabinet župana, 
posamezni oddelki v okviru občinske uprave za področja iz svoje pristojnosti, Medobčinski inšpektorat – 
skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica in pa 
krajevne skupnosti kot neposredni proračunski uporabniki. 

K 6. členu 

Ta člen določa, da se vsi med letom naknadno pridobljeni namenski prihodki razporedijo na ustrezno 
postavko, ali če te ni se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Za tako pridobljena 
sredstva se poveča tudi obseg proračuna, kot je to določeno v drugem odstavku 43. člena ZJF. V primeru, 
da se med letom pridobijo dodatna sredstva iz državnega proračuna, lahko župan med letom odpre novo 
postavko. Obveznosti v breme naknadno pridobljenih namenskih sredstev , se lahko prevzemajo le, če so 
sredstva že nakazana v proračun, ali pa če je izdan sklep oziroma odločba pristojnega organa ali je 
podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. Župan lahko med letom odpre novo postavko tudi za izvajanje 
politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU. Pravice porabe se 
zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova večjih prihodkov proračuna od 
načrtovanih. 

K 7. členu 

Tu je opredeljena možnost, da občinski svet lahko neomejeno prerazporeja pravice porabe v okviru 
posebnega dela proračuna.  

K 8. členu 

Določena so pooblastila in omejitve županu pri prerazporeditvah. 

K 9. členu 
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V členu je dano pooblastilo predlagateljem finančnih načrtov, da lahko prerazporejajo pravice porabe med 
posameznimi konti v okviru iste proračunske postavke. Pri tem pa se ne sme spreminjati vrednosti 
posameznih projektov, ki se financirajo iz te proračunske postavke. 

K 10. členu 

V členu je dano pooblastilo županu, da na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do 500.000 EUR z DDV, ter potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise. Župan dvakrat letno o tem poroča 
Občinskemu svetu, t.j. pri polletnem poročilo in pri zaključnemu računu. 

Glede na to, da se pri samem izvrševanju proračuna včasih pojavijo potrebe po prerazporeditvi v okviru 
projektov zajetih v načrtu razvojnih programov, je s tem členom dana možnost, da župan lahko spremeni 
vrednost posameznih projektov v okviru NRP do 20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O 
spremembah projektov mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu.  O spremembah, ki presegajo 20 % 
vrednosti posameznih projektov, odloča Občinski svet. Župan, lahko na predlog predlagatelja finančnega 
načrta odobri spremembo vira financiranja projekta, v kolikor to ne posega na uravnoteženost proračuna. 

Župan ima tudi pooblastilo, da lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 
programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto. 

K 11. členu 

V 11.členu je določeno prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Vsebina člena je 
smiselno  povzeta po zakonu o izvrševanju proračuna Republike  Slovenije. Tako je določeno, da se v letu 
2018 lahko prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta. Obveznost pa se lahko 
prevzame na način, da predobremenitve investicijskih kontov v letu 2019 skupaj znašajo največ 60% 
sredstev zagotovljenih za investicije v letu 2018 in v letu 2020 največ 40% sredstev zagotovljenih za 
investicije v letu 2018. Za prevzem obveznosti, ki bremenijo proračun prihodnjega leta, za izdatke tekočih 
odhodkov in transferov pa je določeno, da le-te lahko znašajo največ 25% pravic porabe za te namene v 
letu 2018. 

K 12. členu 

V 12. členu je določeno kakšni so plačilni roki za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna ter 
v kakšnih primerih je možno predčasno plačilo. 

K 13. členu 

Člen določa, da je kot proračunski sklad opredeljen  podračun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Prav 
tako določa višino, do katere se proračunska rezerva obračuna. Ta za leto 2018 znaša 0,75% od realiziranih 
prihodkov proračuna, maksimalna dovoljena višina pa je 1,5% prejemkov proračuna. V členu je tudi dano 
pooblastilo županu, da lahko v posameznem primeru odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v 
primeru naravne ali druge nesreče v skupni višini 15.000 €, sicer pa o porabi odloča občinski svet z 
odlokom. 

K 14. členu 

V tem členu je vsebovano pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti za odpis dolga dolžniku, kadar 
bi stroški izterjave bili večji kot pa bi znašalo poplačilo dolga. Določeno je, da lahko župan v proračunskem 
letu skupno odpiše največ 25.000 € dolga. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v 
tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga. Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR 
odpiše oziroma deloma odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino 
terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti  premoženja  ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. O odpisih 
župan in svet krajevne skupnosti dvakrat letno obvesti Občinski svet. 

K 15. členu 

Člen določa obseg možnega zadolževanja občine v letu 2018. V letu 2018 se Občina Krško namerava 
dolgoročno zadolževati le pri državnem proračunu in izdajati soglasja posrednim uporabnikom občinskega 
proračuna. Župan lahko odloči o najetju likvidnostnega posojila, v kolikor je zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna neuravnovešeno, vendar za največ 5% sprejetega proračuna. 
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K 16. členu 

Člen določa obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ter 
pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje. Posredni 
uporabniki občinskega proračuna se v letu 2018 lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva do višine določene 
v odloku in s soglasjem občinskega sveta. 

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega zavoda ureja 10. g člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO). Na podlagi tega člena se lahko posredni proračunski 
uporabniki (mednje sodijo tudi javni zavodi), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv, zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo 
te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet. 
Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine, določen v 10. b členu ZFO-1.  

Obseg zadolževanja in izdanih poroštev se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun. 
Zadolževanje skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) pomeni 
črpanje posojila ali izdajo vrednostnih papirjev. Finančni najemi v tej definiciji zadolževanja niso zajeti. 
Javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica je občina, tako za sklenitev poslov iz naslova finančnih najemov 
ni potrebno pridobiti soglasja občine, imeti pa mora zagotovljene neproračunske vire za odplačilo dolga. 
Posledično se ti finančni najemi tudi ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine, določen v 10. 
b členu ZFO-1. Javni zavod mora o finančnem najemu poročati skladno s Pravilnikom o pošiljanju 
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2013 
z dne 11. 1. 2013). 

K 17. členu 

Člen določa višino sredstev, ki se v proračunu zadržijo za potrebe pokrivanja premalo predvidenih oz. 
nepredvidljivih izdatkov proračuna. Na ta način se zagotavlja nemoteno izvrševanje proračuna. Zakon sicer 
določa, da znaša lahko maksimalni obseg splošne proračunske rezervacije 2% proračunskih prihodkov, v 
členu pa je določena višina nominalno in znaša 92.500€ (kar je 0,25 % planiranih prihodkov proračuna za 
leto 2018). 

K 18., 19., 20. členu 

V navedenih členih je določen način financiranja krajevnih skupnosti. Predvsem so pomembna določila o 
finančnih načrtih (18. člen), ki pravi, da se obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti določi na 
podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško. V 19. členu so določbe o pravicah 
prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti ter o spremembah načrtov 
razvojnih programov krajevnih skupnosti. 20. člen določa v katerem primeru je posamični pravni posel 
veljaven, kateri posli so izvzeti iz tega člena ter podrobneje opredeli pristojnost predsednika sveta krajevne 
skupnosti, v kolikor svet krajevne skupnosti ne določi drugače. 

K 21. členu 

V 21. členu je opredeljen nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna. 

 

K 22. členu 

V kolikor bo v letu 2019 potrebno začasno financiranje, ta člen določa, da se uporablja ta odlok in sklep 
župana. 

 

K 23. členu 

Določa, da ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu  RS. 
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1 OSNOVNI MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA LETO 2018 

 

Pri pripravi gradiva smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 
2017, ki ga je Ministrstvo za finance RS objavilo na svoji spletni strani dne 13.10.2015, št. dopisa 4101-
12/2015/1, ter Pomladansko napoved (marec 2016) glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije za leta 
2016, 2017 in 2018, ki je bila na spletni strani UMAR objavljena dne, 16.3.2016. 

Glavni makroekonomski agregati za obdobje 2017 do 2018 so povzeti v tabeli 1: 

Tabela 1: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov (realne stopnje rasti v %, 
kjer ni drugače navedeno)  

 

Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije 

                                        2015 Pomladanska napoved (marec 2016) 

2016 2017 2018 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD  

BDP, realna rast v % 2,9 1,7 2,4 2,3  

BDP, v mio EUR, 

tekoče cene 

38.543 39.598 40.613 41.880 

ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST  

Zaposlenost, 

statistika nacionalnih 

računov, rast v % 

1,4 0,9 0,9 0,7  

Št. registriranih 

brezposelnih, 

povprečje leta, v 

tisoč 

112,7 107,4 101,0 94,7 

Stopnja registrirane 

brezposelnosti v % 

12,3 11,7 11,0 10,3 

Stopnja 

brezposelnosti po 

anketi o delovni sili v 

% 

9,0 8,6 8,1 7,5 

Bruto plače na 

zaposlenega, realna 

rast v % 

1,2 2,0 0,7 0,7 

- dejavnosti 

zasebnega sektorja 

1,0 0,9 0,5 0,9  

- dejavnosti javnih 

storitev 

1,7 3,8 1,1 0,6 

Produktivnost dela 

(BDP na 

zaposlenega), realna 

rast v % 

1,4 0,8 1,5 1,7 

MENJAVA S TUJINO  



 8 

Izvoz proizvodov in 

storitev, realna rast v 

% 

5,2 3,7 4,8 4,9  

Izvoz proizvodov  5,1 3,5 4,9 5,0  

Izvoz storitev 5,4 4,3 4,2 4,2  

Uvoz proizvodov in 

storitev, realna rast v 

% 

4,4 3,0 5,1 5,0  

Uvoz proizvodov  4,9 2,9 5,3 5,1  

Uvoz storitev 1,8 3,7 4,3 4,4 

PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA  

SALDO tekočega 

računa plačilne 

bilance v mio EUR  

2.810 2.960 2.754 2.627  

- v primerjavi z BDP 

v %  

7,3 7,5 6,8 6,3  

Saldo blagovno-

storitvene menjave s 

tujino v mio EUR  

3.661 4.157 3.841 3.846  

- v primerjavi z BDP 

v %  

9,5 10,5 9,5 9,2 

DOMAČE POVPRAŠEVANJE  

Domača potrošnja, 

realna rast v % 

2,1 1,0 2,3 2,1  

v tem: 

Zasebna potrošnja 1,7 2,1 1,7 1,7 

Državna potrošnja 0,7 0,9 0,2 0,1 

Investicije v osnovna 

sredstva 

0,5 -3,0 6,0 5,0 

Sprememba zalog, 

prispevek k rasti 

BDP v o.t. 

0,8 0,2 0,0 0,0 

TEČAJ IN CENE  

Razmerje USD za 1 

EUR 

1,110 1,111 1,114 1,114  

Realni efektivni tečaj 

- deflator CPI 

-3,8 -0,1 -0,4 -0,4 

Inflacija (dec./dec.) -0,5 0,6 1,2 1,4 

Inflacija (povprečje 

leta) 

-0,5 -0,3 1,3 1,3  
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Cena nafte Brent v 

USD / sodček 

52,4 35,0 41,5 45,1 

Vir: Leto 2015 SURS, BS, ECB, EIA, 2016−2018 napoved UMAR. 

 

 

Pri pripravi Pomladanske napovedi so bili upoštevani statistični podatki, informacije in sprejeti ukrepi, 
znani do 3. marca 2016 

. 

Vir:http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majsk
a_2016_splet-18marec.pdf, 18.5.2016 

 

 

2 Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2017 in leto 2018 

 

2.1 Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost in davek na plače v letu 2017 in letu 2018 
(podskupina kontov 400, 401) 

 

Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske 
uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje. 

 

2.2  Izdatki za blago in storitve  (podskupina kontov 402)   

 

Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),  za vse proračunske 
uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.  

Pri materialnih stroških se naj ne upoštevajo indeksi rasti življenjskih potrebščin. 

 

2.3 Subvencije (podskupina kontov 410) 

 

Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),  za vse proračunske 
uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.  

 

2.4 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam (podskupina kontov 412) 

 

Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
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101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),  za vse proračunske 
uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.  

 

Upoštevati je potrebno tudi: 

 

1. valorizacijo osnov za posamezne vrste prejemkov in 

2. predvideno gibanje števila prejemnikov. 

  

2.5  Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)     

 

Sem spadajo izdatki proračuna, ki jih ni možno opredeliti v nobeno od prej navedenih vrsto odhodkov. Pri 
pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15),  za vse proračunske 
uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.  

 

2.6  Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43)    

 

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za investicije je potrebno planirati izdatke v okviru dodeljenih 
možnosti. Upoštevati pa je potrebno naslednje prioritete: 

 

1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta, 
2. sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev, 
3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in 
4. novi programi. 

 

2.7  Transferi krajevnim skupnostim  

 

Skupna ocenjena vrednost sredstev, namenjenih za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2017 in leto 
2018 znaša 907.633 EUR   

 

3  OPIS NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE    

 

3.1. Uvod 

 

Politiko občine Krško gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati. Pri njenem 
oblikovanju sledimo uravnoteženemu razvoju občine.  Podlaga za njeno oblikovanje so strateški dokumenti 
Evropske unije, Slovenije in Regije Posavje. Na njihovi podlagi so oblikovane samostojne politike, ki 
posameznim vodjem dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru zastavljenih strategij 
posameznega področja.  

       

V preteklem letu so bile razvojne usmeritve v zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju komunalnih 
storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja.  Spodbujali smo  gospodarski razvoj z zagotovitvijo 
ustreznega prostora  za gospodarske subjekte, z izgradnjo poslovnih con, z izobraževanjem človeških virov 
po meri gospodarstva ter  z ustrezno prostorsko politiko  
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3.2. Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge 

 

Srednjeročne cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami regije 
Posavje v Regionalnem razvojnem programu za leta 2014 do 2020, ki so: 

        

1. Omogočiti razvoj gospodarstva na podlagi lastnih potencialov za ustvarjanje produktov z visoko 
dodano vrednostjo v povezavi z razvojno raziskovalnimi produkti iz domačega okolja. 

2. Zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v občini Krško na osnovi uravnoteženega razvoja tako mesta kot 
tudi podeželja, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja 
kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture. 

3. Izboljšati bilanco med prilivom in odlivom kadrov v korist prilivov visoko izobraženih kadrov. 

4. Zagotoviti kvalitetno, socialno, zdravstveno in kulturno strpno družbeno okolje.  

 

Ključne prioritete delovanja občine za doseganje zastavljenih ciljev so: 

 

- gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov ter javnih vlaganj v občinski 
prostor, 

- ustvarjanje institucij znanja in njihova povezava z gospodarstvom, 

- učinkovita družbena infrastruktura, 

- večja zaposlenost na osnovi enakih možnosti, 

- križno povezovanje za dosego trajnostnega razvoja, 

- pridobivanja sredstev iz centralnih skladov EU. 

 

V letih 2017 in 2018 bo občina sodelovala  pri črpanju EU sredstev v novi finančnem okviru  2014-2020 

 

3.3. Prednostne naloge 

 

Gospodarski razvoj 

Nekateri inštrumenti pospeševanja razvoja gospodarstva tako državni kot evropski so omogočili izvajanje 
prijaznega okolja za razvoj podjetništva. Pravilne usmeritve v preteklem obdobju z nakupi zemljišč v Vrbini, 
Drnovem in zemljišč ob Vipapu  ter s sprejetjem prostorske dokumentacije za ta področja že dajejo 
rezultate.  Poslovne cone se počasi polnijo z domačimi gospodarskimi družbami, ki širijo svojo dejavnost. 
Tekoča naloga občine iz tega področja je razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih con in 
tudi priprave prostorskih izvedbenih aktov ter razvijanje podpornega modela za razvoj gospodarstva in za 
privabljanje različnih investitorjev. Ključnega pomena za to področje je sodelovanje občine pri pripravi 
državnih strateških dokumentov tako razvojnega programa kot tudi državnih prostorskih načrtov, kateri so 
že v izdelavi to je   DPN Vrbinska cesta in tretja razvojna os. S predvidenimi kmetijskimi operacijami, 
komasacije in namakanje ter z ukrepi subvencioniranja kmetijskih ukrepov se bodo izboljšali pogoji za 
kmetijstvo. 

     

Družbene dejavnosti 

Na področju družbenih dejavnostih bomo nadaljevali z  aktivnostim za izboljšanje pogojev osnovnega 
šolstva, z obnovo objektov, v skladu s sprejetim načrtom investicij tega področja. Pri obnovah bomo 
zasledovali cilj energetske sanacije in si prizadevali pridobiti tudi druge vire financiranja. S pomočjo 
demografske študije bomo preučili potrebe po dodatnih prostorih in po potrebi pristopili k spremembi šolskih 
okolišev.  Nujnost teh aktivnosti  je v neustreznih in nezadostnih prostorih za izvajanje dejavnosti in 
energetsko potratnih javnih zgradb. Pričeli bomo z nizom investicij  energetske sanacije javnih stavb, ki so 
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potrebne celovite prenove zaradi starosti in dosedanjega vlaganja v te objekte (OŠ Podbočje, Vrtec 
Brestanica, telovadnica in vrtec pri OŠ Senovo).  

Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi za pripravo vseh pogojev za izgradnjo  nove knjižnice v Krškem.  

Na področju varovanja kulturne dediščine bomo nadaljevali s prenovo starega mestnega jedra v Krškem. 
Kapucinski samostan bo še naprej ostal prostor za centralno knjižnico v Krškem, ki bo skupaj z novim 
prizidkom, še en dosežek več na področju varovanja kulturne dediščine. Z aktivnim sodelovanjem z 
Ministrstvom za kulturo pa si bomo prizadevali, da se pristopi k izdelavi dokumentacije za celovito prenovo 
gradu Šrajberski turn. 

Nadaljevali bomo  z zagotavljanjem boljših bivalnih pogojev romski populaciji z izgradnjo potrebne 
komunalne infrastrukture v Kerinovem grmu in ostalih naseljih kjer živijo Romi.  

Gospodarska infrastruktura 

Ključne naloge na tem področju so se začele že v preteklih letih. Po zaključku projekta Hidravlični model 
vodovodnega sistema Posavja bodo poudarki na izgradnji sekundarnega omrežja. Nadaljevali bomo z 
izgradnjo komunalne infrastrukture na Senovem, v  Leskovcu, v Brestanici in v Krškem. Pričeli bomo s 
pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture in ureditve trga na Raki. S programom 
izgradnje infrastrukture v okviru DPN HE Krško smo se vključili tudi v sofinanciranje obvoznice in mostu. 
Eden večjih projektov izgradnje infrastrukture je tudi nova medmestna povezava Krško – Brežice, za katero 
teče priprava državnega prostorskega načrt. Nadaljevali bomo z izgradnjo širokopasovnih povezav. V 
mestu Krškem in na Senovem ter Zdolah bomo nadaljevali z izgradnjo pločnikov ter ureditvijo posameznih 
ulic. Cestni program bomo izvajali v skladu s sprejetim štiriletnim programom izgradnje cest v občini. 
Poskrbeli bomo za pospešeno kvalitetno sanacijo cestnega omrežja, ki je v pristojnosti občine. Širitev in 
obnovo JR se bo izvajala v skladu s sprejetim programom obnove in širitve javne razsvetljave, s ciljem 
zmanjšanjem porabe energije na prebivalca. Red pa želimo vzpostaviti na področju vizualne komunikacije 
in preprečiti onesnaževanje okolja z neurejenim plakatiranjem. Zaradi neustreznih pogojev za izvajanje 
pokopališke dejavnost v mestu Krškem, se bo pričelo s celovito obnovo pokopališča. Urejanje mirujočega 
prometa bomo izvajali tudi  na Vidmu in ostalih večjih središčih KS. 

S subvencioniranjem avtobusnega prevoza v Krškem in okolici pa bomo spodbujali javni potniški prevoz in 
ter si prizadevali k širitvi  mreže lokalnega avtobusnega prometa, pešpoti, kolesarskih poti s postajami za 
izposojo koles ter na ta način spodbujali trajnostno mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti s CO2. 

 

Stanovanjsko gospodarstvo 

Zasledovali bomo cilj, pridobiti čim več stanovanj za mlade družine in perspektivne kadre, ter cilj  
zagotavljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih predvsem v starem mestnem 
jedru Krškega. Nadaljevali bomo s komunalno opremljanjem območja, ki so predvidena za stanovanjsko 
gradnjo.  Skupaj s podjetjem Rudar bomo poskušali pripraviti pogoje za energetsko sanacijo 
večstanovanjskih skupnosti in za določitev pripadajočih zemljišč tem objektov. 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

Uvod 
 

SPLOŠNO 

Pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocenjene realizacije za leto 2016 tako na prihodkovni kakor odhodkovni 
strani. Osnova za planiranje  je vzeta tudi iz dopisa Ministrstva za finance z dne, 6.10.2016, št. 4101-3/2015/4, 
v katerem je izračunana primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2017 in 2018 –
predhodni podatki ter iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, z 
dne 24.10.2016, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Upoštevali smo ocene oddelkov, ki so ocenili namenske 
in druge prihodke iz svojega delovnega področja (kot so: kapitalski prihodki, okoljske dajatve, komunalni 
prispevek, nadomestilo za omejeno rabo prostora, transferni prihodki, …) . 

 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine 
uporabijo naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),  

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),  

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),  

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-
popr.,138/06 in 108/08) in  

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  

 

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14). 

 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta  razvojnih programov,  pa  morajo  občine 

upoštevati: 

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon 
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI- A, 69/08- 
ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se 
nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)   
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A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za leto 2018 ocenjena na 15.834.145 €. V 
strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež – 43,03 %. 

Dne, 6.10.2016 je Ministrstvo za finance na svojih spletni strani objavilo predhodne podatke o izračunih primerne 
porabe občin, zneskov dohodnine in zneske finančne izravnave za leti 2017 in 2018.  

Po predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 je upoštevana 
povprečnina v višini 530 evrov in za leto 2018 v višini 536 evrov ( Vir: Dopis MF, 4101-3/2015/4, 6.10.2016). Izračun 
temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občin, v 
skladu s 13.členom ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6.člena ZFO-1. 

703 - Davki na premoženje 
Davki na premoženje naj bi po planu za leto 2018 znašali 2.737.260 €, kar je v primerjavi z oceno 2016 za 8,40% 
manj. 

Največji delež v sklopu z 2.480.000 € predstavljajo davki na nepremičnine, ki obsegajo 90,60% davkov na 
premoženje, v okviru le-teh pa je največji vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb,  z 
višino 2.140.000 € in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb v višini 260.000 €. V okviru 
davkov na nepremičnine so še zajeti, davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb – 40.000 € in davek od 
premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo -  10.000 €. V okviru davkov na nepremičnine imamo planirane tudi 
zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  v višini 30.000 €.  

Davki na premičnine so ocenjeni v višini 5.010 € in predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od 
davkov na premičnine.  

V okviru davkov na premoženje so še zajeti davki na dediščine in darila – 62.000 € in davki na promet nepremičnin 

in na finančno premoženje- 190.250 €. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Domači davki na blago in storitve so za leto 2018 načrtovani v višini  590.800 €. V strukturi celotnih prihodkov 
proračuna znaša njihov delež 1,61%.  

Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so načrtovani v višini 10.000 
€ in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 50 €.  

V okviru domačih davkov na blago in storitve so zajeti tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 580.750 
€, kar je v primerjavo z oceno za leto 2016 0,3 % več. V sklopu slednjih pa so izkazani:  

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 560.000€, 

• turistična taksa – 4.500 €,  

• občinske takse od pravnih oseb – 4.000 €,  

• občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov – 250 € in 

• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest – 12.000 €. 
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706 - Drugi davki 
Drugi davki so načrtovani v skupni višini 2.030 € . Drugi davki predstavljajo pozneje plačane odložene davke in 
prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov v višini 30 €, ter druge davke, ki so načrtovani v 
višini 2.000 €. 

 

Skupaj davčni prihodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za 
leto 2016: 

 

K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18,ORE_2016) 

700 Davki na dohodek in dobiček 14.107.831 14.625.916 15.834.145 108,26 

703 Davki na premoženje 3.252.754 2.989.760 2.737.260 91,55 

704 Domači davki na blago in storitve 586.896 589.300 590.800 100,25 

706 Drugi davki 0 2.030 2.030 100,00 

SKUPAJ   17.947.481 18.207.006 19.164.235 105,26 

 

 

Predstavitev davčnih prihodkov za leto 2018 po vrstah v deležih: 

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri: udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupni obseg predvidenih prihodkov od premoženja naj bi 
znašal 2.410.046 €, kar je v primerjavi z oceno za leto 2016 za 8,1 % več. 

Prihodki od udeležbe na dobičku predstavljajo dividende nefinančnih družb in so ocenjeni v višini 102.512 €. 

Prihodki iz naslova obresti sestavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled ter drugih prihodkov od obresti. V 
letu 2018 bodo obresti skupaj predvidoma realizirane v višini 8.070 €, kar je glede na oceno za leto 2016 manj za 6,70 
%. 

Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov letu 2018 predstavljajo prihodki od premoženja, kamor spadajo 
najemnine za stanovanja, poslovne prostore in upravne zgradbe ter najemnine od komunalne infrastrukture. Skupno 
so ti prihodki ocenjeni na 2.299.464 €, kar je za 8,4 % več kot naj bi znašali za leto 2016. Po posameznih podskupinah 
so prihodki od premoženja predvideni v naslednjih višinah:  

700 Davki na 
dohodek in 

dobiček; 
15.834.145; 83%

703 Davki na 
premoženje; 

2.737.260; 14%

704 Domači 
davki na blago 

in storitve; 
590.800; 3%

706 Drugi davki; 
2.030; 0%

PREDLOG PREDLOG PREDLOG PREDLOG 18181818

700 Davki na dohodek in
dobiček

703 Davki na premoženje

704 Domači davki na blago in
storitve

706 Drugi davki
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710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmet. zemlj. In gozdove 2.000 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 152.580 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 80.000 

710303 Prihodki od najemnin za opremo 9.800 

710304 Prihodki od drugih najemnin 1.510.726 

710305 Prihodki od zakupnin 12.500 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 41.858 

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 51.000 

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 319.000 

710313 Prihodki od nadom.za dodelitev služ.pravice in ust.stavbne prav. 20.000 

710399 Drugi prihodki od premoženja 100.000 

  SKUPAJ 2.299.464 

 

     711 - Takse in pristojbine 
Pri določanju višine upravnih taks in pristojbin, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2018 upoštevana 
nekoliko višja ocena, kot je ocena realizacije za leto 2016. Skupno naj bi bilo v letu 2018 iz naslova upravnih taks 
ustvarjenih za 15.300  € prihodkov. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške,  prihodke od nadomestila za degradacijo in uzrpacijo 
prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o 
prekrških. V letu 2018 naj bi bili ti prihodki realizirani v skupni višini 48.380 €, kar je glede na oceno za leto 2016 za 
26,1 % več. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave in prihodki od počitniške 
dejavnosti. Višina doseženih prihodkov v letu 2018 naj bi znašala 50.680 €. V primerjavi z oceno za leto 2016 se 
prihodki od prodaje blaga in storitev zvišujejo za 6 %. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
 

Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za 
izvajanje določenih programov tekočega značaja, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega 
objekta in ostali nedavčni prihodki. 

 
Največji delež v tej skupini prihodkov predstavlja nadomestilo za omejeno rabo prostora na območju jedrskega 
objekta, ki so načrtovani v višini 8.487.477 €, kar je v primerjavi z oceno za leto 2016 več za 1,7 %. Med drugimi 
nedavčnimi prihodki predstavljajo 91,04% delež. 

Komunalni prispevek je planiran v višini 600.000 €.   

Doplačila občanov za oskrbnine v domovih so ocenjena v višini 33.000.  

Drugi izredni nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 202.326 € kar predstavlja planiran prihodek iz naslova 
odškodnine v poravnavi med Občino Krško in HPG Brežice d.o.o. ter družbo Kostak d.d. 

Skupno višina drugih nedavčnih prihodkov znaša  9.322.802  €. V strukturi proračunskih prihodkov to 
pomeni 25,33%. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so ti prihodki nižji za 8,4%. 

Skupaj nedavčni prihodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za 
leto 2016: 
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K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 
%(OSN_18, 
PRE_2016) 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.228.056 2.229.523 2.410.046 108,10 

711 Takse in pristojbine 15.408 11.300 15.300 135,40 

712 Globe in druge denarne kazni 65.122 38.380 48.380 126,06 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.790 47.808 50.680 106,01 

714 Drugi nedavčni prihodki 9.866.792 10.176.731 9.322.803 91,61 

SKUPAJ 12.259.167 12.503.742 11.847.209 94,75 

 

Predstavitev nedavčnih prihodkov za leto 2018 po vrstah v deležih: 

 

 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so planirani v višini 3.000 € (prodaja cestnih motornih vozil). 

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2018 načrtovani v višini 90.000 €. Njihov delež v 
prihodkih proračuna znaša 0,25%. V letu 2018 naj bi bili ti prihodki realizirani iz: 

- prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                       30.000 € 

- prodaje stavbnih zemljišč                                                            60.000 € 

  

710 Udeležba na 
dobičku in 
dohodki od 

premoženja; 
2.410.046; 20%

711 Takse in 
pristojbine; 
15.300; 0%

712 Globe in 
druge denarne 

kazni; 48.380; 0%

713 Prihodki od 
prodaje blaga in 
storitev; 50.680; 

1%

714 Drugi nedavčni 
prihodki; 9.322.803; 

79%
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73 - PREJETE DONACIJE 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Prejete donacije iz domačih virov so za leto 2018 načrtovane v višini 5.000 € in predstavljajo nepovratna sredstva, ki 
jih občani ali pa delovne organizacije nepovratno namenijo za sofinanciranje določenih proračunskih nalog. Glede na 
oceno za leto 2016 so nižje za  91,40 %. 

Šifra 
proračunskega 
uporabnika Naziv proračunskega uporabnika Naziv konta 

OSNUTEK 
2018 

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.000,00 

8006 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.000,00 

SKUPAJ DONACIJE V LETU 2018 5.000,00 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Transferni prihodki iz drugih finančnih institucij predstavljajo del prihodkov, ki jih Občina Krško pridobi tako za 
tekočo kakor tudi investicijsko porabo iz državnega proračuna. Za leto 2018 so ti prihodki planirani v višini 5.630.190 
€. Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 15,3 %.  

PU NAZIV PU PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP NRP Naziv Vir fin. 
Naziv vira 
fin. PREDLOG 2018 

3000 

ODDELEK 
ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOST
I 3621 

Materialni 
stroški v 
osnovnih šolah 7401 00 

Prejeta sred.iz 
občinskih 
proračunov za 
tekočo porabo   NI V NRP     10.200 

5000 

ODDELEK 
ZA 
GOSPODAR
SKE 
DEJAVNOST
I 5069 

Urejanje 
kmetijskih 
zemljišč 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije 

OB054-
17-0010 

Komasacija Veliki 
Podlog 2 

PV - 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 20.492 

1400 
SKUPNI 
ORGANI 1421 

Sredstva za 
materialne 
stroške SPO 7400 04 

Druga prejeta 
sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
tekočo pora   NI V NRP     30.000 

3000 

ODDELEK 
ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOST
I 3862 

Urejanje 
infrastrukture 
v romskih 
naseljih 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije 

OB054-
13-0021 

Urejanje 
infrastrukture v 
romskih naseljih 2 

PV - 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 33.000 

1002 
KABINET 
ŽUPANA 2091 

Sofinanciranje 
gasilske in 
reševalne 
opreme iz 
požarnih taks 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije 

OB054-
18-0012 

Sofinanciranje 
gasilske in 
reševalne 
opreme iz 
požarnih taks 2 

PV - 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 110.000 

1400 
SKUPNI 
ORGANI 1421 

Sredstva za 
materialne 
stroške SPO 7401 00 

Prejeta sred.iz 
občinskih 
proračunov za 
tekočo porabo   NI V NRP SOF.SPO   126.900 

3000 

ODDELEK 
ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOST
I 3667 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje v 
osnovnih 
šolah- sredstva 
DP 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije 

OB054-
17-0017 

Energetska 
sanacija OŠ 
Podbočje 2 

PV - 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 256.390 

3000 

ODDELEK 
ZA 
DRUŽBENE 3466 

Investicije in 
invest.vzdržev 7403 01 

Prejeta sred.iz 
javnih skladov za 
investicije 

OB054-
14-0015 

Nadomestna 
gradnja vrtca pri 
OŠ Adama 2 

PV - 
Transfer iz 416.782 
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DEJAVNOST
I 

anje v vrtcih - 
sredstva DP 

Bohoriča 
Brestanica 

državnega 
proračuna 

3000 

ODDELEK 
ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOST
I 3464 

Investicije in 
invest. 
vzdrževanje v 
vrtcih - 23. 
člen ZFO -1 - 
nepovratna 
sredstva 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije 

OB054-
14-0015 

Nadomestna 
gradnja vrtca pri 
OŠ Adama 
Bohoriča 
Brestanica 12 

PV - 23. 
člen ZFO-
1, 
nepovratn
a sredstva 526.426 

4000 

ODDELEK 
ZA 
GOSPODAR
SKO 
INFRASTRU
KTURO 4410 

Ostala 
prometna 
infrastruktura 7400 01 

Prejeta sredstva iz 
državnega 
proračuna za 
investicije   NI V NRP 

PROTOK
OLI  4.100.000 

SKUPAJ  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INST. 5.630.190 

 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo sredstva za sofinanciranje 
investicijskih projektov iz evropskih kohezijskih skladov. Za leto 2018 so ta sredstva načrtovana v višini 61.475 € . 

Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 0,17%, glede na oceno realizacije za leto 2016 pa so višji za 
3,8%. 

Šifra 
proračunskega 
uporabnika 

Naziv 
proračunskega 
uporabnika PP Naziv PP NRP NRP Naziv 

Vir 
financiranja Naziv vira financiranja 

Priprava 
proračuna 
2018 

5000 

ODDELEK ZA 
GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 5069 

Urejanje 
kmetijskih 
zemljišč 

OB054-
17-0010 

Komasacija 
Veliki Podlog 3 

PV - Transfer iz 
državnega proračuna 
(EU) 61.475 

 

Opomba: Transferni prihodki v skupni višini 5.691.665  € so planirani na osnovi podatkov, ki so jih dostavili 
predlagatelji finančnih načrtov. 

 

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
V letu 2018 ni planiranih prihodkov od drugih evropskih institucij. 
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Odhodki proračuna 

Pri pripravi občinskega proračuna je bilo potrebno upoštevati obstoječo javnofinančno situacijo. Za konsolidacijo 
javnih financ v prihodnjih letih je nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot 
je bila v preteklosti. Tudi občine – občinski proračuni – so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato se je 
potrebno pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov zavedati omejitev, ki veljajo za celotne javne finance, in jih 
načrtovati restriktivno. 

V proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 glede sestave proračuna ni novosti, 
kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Vir: Dopis MF, 4101-13/2016/1, 
z dne 24.10.2016. 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018 znašajo 1.765.991 EUR in so v primerjavi z oceno 
realizacije za leto 2016 višja za 3%.  Delež sredstev za plače v proračunu za leto 2018 znaša 4,98%. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki delodajalca v proračunu predstavljajo 0,83 %-ni delež, v letu 2018 so planirani v višini 293.112 €. 
Obračunani so v skladu z veljavnimi predpisi. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so višji za 6,3%. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve so v proračunu za leto 2018 planirani v skupni višini 5.705.510 €, kar v strukturi proračuna 
predstavlja 16,10%.  

Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja v skupni višini 3.165.536 €. 
Tu so zajeti stroški vzdrževanja objektov in opreme, stroški vzdrževanja cest - redno vzdrževanje in zimska služba.  

 

K4 K4 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 
%(PRE_18, 
ORE_2016) 

4020 
Pisarniški in splošni 
material in storitve 432.078 547.500 513.305 93,75 

4021 
Posebni material in 
storitve 411.629 449.128 614.287 136,77 

4022 

Energija, voda, 
komunalne storitve in 
komunikacije 581.080 652.487 581.179 89,07 

4023 
Prevozni stroški in 
storitve 38.427 45.726 46.874 102,51 

4024 
Izdatki za službena 
potovanja 5.371 17.744 12.034 67,82 

4025 Tekoče vzdrževanje 3.179.195 2.953.505 3.165.536 107,18 

4026 
Poslovne najemnine in 
zakupnine 132.126 164.314 115.270 70,15 

4027 Kazni in odškodnine 7.520 900 1.000 111,11 

4029 Drugi operativni odhodki 570.809 629.669 656.025 104,19 

SKUPAJ  5.358.235 5.460.972 5.705.510 104,48 

 

Med posebni material in storitve so zajeti izdatki za uniforme in službeno obleko, zdravniški pregledi zaposlenih in 
drugih upravičencev, protokolarna darila, promocijski ogledi, organiziranje proslav in podobne storitve, geodetske 
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storitve, parcelacije, cenitve ter drugi posebni material in storitve. V letu 2018 so ti izdatki planirani v višini 614.287 
EUR. 

Drugi operativni odhodki obsegajo 11,49 % izdatkov za blago in storitve, kar nominalno pomeni 656.025 €. Tu pa so 
med drugim zajeti tudi izdatki za nakup zemljišč, ki so po opremljanju predvidena za nadaljnjo prodajo in pa del 
stroškov projektne in druge dokumentacije, ki se ne nanaša na določene znane projekte in zato ne predstavlja 
investicijskega odhodka proračuna. Drugi operativni odhodki predstavljajo tudi  stroški konferenc, seminarjev in 
simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemih pogodbah, plačila preko študentskega servisa, sejnine 
udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, posebni 
davki na določene prejemke, članarine, plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,  prispevki za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih ter drugi operativni 
odhodki. 

 

403 - Plačila domačih obresti 
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil, kakor tudi od posojil za 
premostitev likvidnostnih težav proračuna.  

V letu 2018 je za obresti skupno predvideno 222.000 €, kar pomeni, da so obresti v primerjavi z oceno realizacije za 
leto 2016 zvišale za 1,8 % (najet bo nov kredit v letu 2016). 

 

409 - Rezerve 
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno 
proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo.  

Skupno je za rezerve predvideno 368.508 €.  

 
Splošna proračunska rezervacija je določena v nominalnem znesku in znaša 92.500 € in predstavlja sredstva, ki naj bi 
omogočala nemoteno izvrševanje proračuna.  

 
Rezerva za naravne nesreče je obračunana v višini 0,75 % predvidenih proračunskih prihodkov in znaša 276.008 €. 
Zaradi potrebe sredstev za odpravo posledic neurja je rezerva obračunana znotraj meje, ki je predvidena z zakonom o 
javnih financah, makismalni možni obsega pa znaša 1,5% prejemkov proračuna. 

 
Skupaj tekoči odhodki v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za 
leto 2016: 

 

K3 K3 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 %(PRE_18,ORE_2016) 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.597.754 1.715.043 1.765.991 102,97 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 233.675 275.704 293.112 106,31 

402 Izdatki za blago in storitve 5.358.235 5.460.972 5.705.510 104,48 

403 Plačila domačih obresti 256.454 218.000 222.000 101,83 

409 Rezerve 264.338 354.996 368.508 103,81 

SKUPAJ 7.710.457 8.024.714 8.355.120 104,12 

 

 

 

Predstavitev tekočih odhodkov za leto 2018  po vrstah v deležih: 
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41 - TEKOČI TRANSFERI 

410 - Subvencije 
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom 
predvsem za področje malega gospodarstva in kmetijstva.  

Za subvencije v proračunu za leto 2018 predvidevamo 891.300  €, kar dejansko pomeni za 0,1 % več kot znaša ocena 
realizacije za leto 2016. V strukturi proračuna ta sredstva pomenijo 2,52 %. 

Na  področju gospodarske infrastrukture so sredstva namenjena za subvencioniranje mestnega avtobusnega prevoza 
in sofinanciranje individualnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav. 

 
Na gospodarskih dejavnostih pa so predvidene subvencije na področju kmetijstva, malega gospodarstva in turizma. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni večini nanašajo na 
doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo 
razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole.  

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2018 predvidenih 7.764.030 €. V primerjavi z 
oceno realizacije za leto 2016 so transferi nižji za 2,9 %. Njihov delež v proračunu občine znaša 21,91%. 

Največji del transferov posameznikom in gospodinjstvom je razporejen za področje družbenih dejavnosti, in sicer za 
predšolsko vzgojo, za socialno varstvo in  za prevoze šolskih otrok. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje 
različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva, dela z mladino in 
drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank. 

 V proračunu za leto 2018 za to ekonomsko področje proračuna namenjamo 1.144.868 €. Glede na oceno realizacije 
za leto 2016 so predvideni odhodki višji za 3,6 %, njihov delež v proračunu pa znaša 3,23 %. 

 

400 Plače in drugi 
izdatki 

zaposlenim; 
1.765.991; 21%

401 Prispevki 
delodajalcev za 

socialno varnost; 
293.112; 4%402 Izdatki za blago in 

storitve; 5.705.510; 
68%

403 Plačila domačih 
obresti; 222.000; 3% 409 Rezerve; 

368.508; 4%
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413 - Drugi tekoči domači transferi 
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj je 
Občina Krško in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. V okviru drugih domačih transferov 
so izkazana sredstva za plače in materialne stroške zavodov in agencij. Prav tako so tu vodeni transferi v javne sklade 
in sredstva za pokrivanje določenih stroškov gospodarskih javnih služb v povezavi s sredstvi danimi v upravljanje. 

 
Skupno je v letu 2018 predvideno za 3.716.997  € drugih domačih transferov. Glede na oceno za leto 2016 so nižji 
za 7,10%.  V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih transferov 10,49 %. 

Skupaj tekoči transferi v letu 2018 po vrstah, s primerjavo na zaključni račun za leto 2015 ter oceno realizacije za 
leto 2016: 

K4 K4 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 
%(PRE_18, 
ORE_2016) 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 743.829 890.506 891.300 100,09 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 82.800 85.000 85.000 100,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 47.745 44.809 44.800 99,98 

4117 Štipendije 5.000 5.000 6.000 120,00 

4119 Drugi transferi posameznikom 7.093.674 7.857.881 7.628.230 97,08 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.023.128 1.105.353 1.144.868 103,57 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 323.012 339.400 343.700 101,27 

4132 Tekoči transferi v javne sklade 16.998 23.748 23.748 100,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.291.321 3.625.560 3.337.049 92,04 

4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 4.445 12.500 12.500 100,00 

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 5.000 0 0 0,00 

SKUPAJ 12.636.951 13.989.757 13.517.196 96,62 

 

 

Predstavitev tekočih transferov za leto 2018 po vrstah v deležih: 

 

 

 

410 Subvencije; 
891.300; 7%

411 Transferi 
posameznikom in 
gospodinjstvom; 
7.764.030; 57%

412 Transferi 
nepridobitnim 

organizacijam in 
ustanovam; 

1.144.868; 8%

413 Drugi tekoči 
domači transferi; 
3.716.997; 28%
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
V okviru te podskupine odhodkov so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva 
in stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. V okviru proračuna investicijski odhodki, ki so planirani v 
višini  13.048.116  €, predstavljajo v strukturi proračuna 36,82%. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s 
področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske 
uprave in področje urejanja prostora.   

K4 K4 OPIS ZR_2015 ORE_2016 PRE_18 
%(PRE_18, 
ORE_2016) 

4200 Nakup zgradb in prostorov 92.112 115.000 112.000 97,39 

4201 Nakup prevoznih sredstev 54.580 24.000 45.000 187,50 

4202 Nakup opreme 700.004 713.492 154.787 21,69 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 1.470 1.300 88,44 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.479.835 9.384.428 9.605.714 102,36 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000.476 2.123.781 2.168.815 102,12 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 410.709 758.483 364.000 47,99 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 24.549 30.800 26.800 87,01 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 361.749 1.104.747 569.700 51,57 

SKUPAJ 12.124.015 14.256.201 13.048.116 91,53 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je v proračunu za leto 2018 
predvideno 148.396 € sredstev, oziroma 0,42 % glede na celotni obseg odhodkov. Tu so zajeti odhodki za 
sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks, sredstva za investicije v Občinski gasilski zvezi in 
Poklicni gasilski enoti, ter za sofinanciranje izvedbe programa urejanje kmetijskih zemljišč pri programih namakanj 
in komasacij na oddelku za gospodarske dejavnosti. V okviru družbenih dejavnosti pa se bodo financirale obnove 
počitniških  hiš Zveze prijateljev mladine ter Športna zveza Krško. 

 Financirane bodo naslednje vsebine: 

PU NAZIV PU PP Naziv PP NRP Naziv NRP 
OSNUTEK 
2018 

1002 KABINET ŽUPANA 2362 Opremljanje enot in služb CZ - NORP 
OB054-
18-0009 Opremljanje enot in služb CZ 1.000,00 

3000 
ODDELEK ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3861 

Vlaganja v področja programov za 
mladino - sredstva NORP 

OB054-
08-0022 

Sofinanciranje obnove poč.hišic ZPM 
v Nerezinah 5.000,00 

3000 
ODDELEK ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3743 

Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev 
- sredstva NORP 

OB054-
17-0015 

Športna zveza Krško - nakup kombi 
vozila 13.736,00 

5000 

ODDELEK ZA 
GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 5762 

Obnova induvidualnih hiš v mestnih 
jedrih 

OB054-
11-0024 

Sofinanciranje in obnova 
individualnih his v mestnih jedrih 30.000,00 

1002 KABINET ŽUPANA 2064 
Sred. za izgr. in obn. obj. ter nakup in 
obn. opr. GZ Krško - NORP 

OB054-
18-0010 Sredstva za investicije v GZ in PGD 43.660,00 

1002 KABINET ŽUPANA 2091 
Sofinanciranje gasilske in reševalne 
opreme iz požarnih taks 

OB054-
18-0012 

Sofinanciranje gasilske in reševalne 
opreme iz požarnih taks 55.000,00 

SKUPAJ  148.396,00 
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so za leto 2018 planirani v višini 365.928 €. Njihov delež v 
proračunu znaša 1,03%. 

Financirane bodo naslednje vsebine: 

PU NAZIV PU PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP NRP Naziv 
PREDLOG 
2018 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3662 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
v glasbeni šoli 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
09-0024 

Investicije in investicijsko 
vzdrževanje GŠ Krško 1.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3561 

Sofinanciranje investicij in 
investicijskega vzdrževanja 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0045 Center za socialno delo Krško 1.800,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3533 Pomoč na domu 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
11-0001 CSD - Pomoč na domu 2.028,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3641 

Ljudska univerza Krško - sredstva 
NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
09-0007 Ljudska univerza Krško 2.100,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3173 

Vlaganja v druge kulturne programe - 
sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
10-0011 Mestni muzej Krško 4.500,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3173 

Vlaganja v druge kulturne programe - 
sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
11-0049 

Invest.in inv.vzdrževanje-
Grad Rajhenburg 9.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3861 

Vlaganja v področja programov za 
mladino - sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0036 Mladinski center 10.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3173 

Vlaganja v druge kulturne programe - 
sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0019 

Sredstva za investicije in 
vzdrževanje - Kulturni dom 
Krško 12.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3173 

Vlaganja v druge kulturne programe - 
sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0017 

Investicijsko vzdrževanje in 
oprema - Valvasorjeva 
knjižnica 13.000,00 

1002 
KABINET 
ŽUPANA 2074 

Sred. za izgr. in obn. obj. ter nakup in 
obn. opr. PGE - NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
18-0011 Sredstva za investicije v PGE 15.500,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3172 

Ohranjanje premične kulturne 
dediščine - sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
10-0013 

Postavitev zbirk v Gradu 
Rajhenburg 20.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3172 

Ohranjanje premične kulturne 
dediščine - sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
08-0024 

Postavitev zbirke in drugih 
vsebin v Valvas.kompl. 20.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3463 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
v vrtcih - sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0037 Vrtci v občini Krško 40.000,00 

1002 
KABINET 
ŽUPANA 2091 

Sofinanciranje gasilske in reševalne 
opreme iz požarnih taks 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
18-0012 

Sofinanciranje gasilske in 
reševalne opreme iz 
požarnih taks 55.000,00 

3000 

ODDELEK ZA 
DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 3665 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
v osnovnih šolah - sredstva NORP 4323 00 

Investicijski 
transferi javnim 
zavodom 

OB054-
07-0038 Osnovne šole v Občini Krško 160.000,00 

SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 365.928,00 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
V letu 2018 ne predvidevamo  sredstev iz naslova prejetih vračil danih posojil. 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

V letu 2018 ne predvidevamo sredstev iz naslova dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 

 

500  Domače zadolževanje 

 

5001 – Najeti krediti pri poslovnih bankah 

 

V letu 2018 se občina pri poslovnih bankah ne bo zadolževala.  

 

5003 – Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  

 

Skladno s 23. členom ZFO-1 se namerava Občina Krško pri državnem proračunu v letu 2018 zadolžiti v 
višini 350.951 EUR. 

 

55 – ODPLAČILA DOLGA  

 

550 – Odplačila domačega dolga 

 

V finančnem načrtu proračuna za leto 2018 se za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, ki jih je Občina 
Krško najela pri poslovnih bankah v letih 2005-2016, načrtuje 1.635.401 EUR, za odplačilo glavnic 
dolgoročnih kreditov državnemu proračunu pa 58.492 EUR, kar znaša skupaj 1.693.893 EUR. 

Od kreditov, najetih v državnem proračunu v letih 2017 in 2018, se zaradi enoletnega moratorija, glavnice 
prično odplačevati od leta 2019 naprej. 
 

Krediti-poslovne 
banke 

Leto 
odplačila 

Doba 
odpl. 

 

Stanje 
GLAVNICE 

31.12.2017 

odplačilo 
GLAVNICE 
2018 

stanje 
GLAVNICE 
31.12.2018 

KREDIT 2005 2020 15 

 

127.533   45.011      82.522 

KREDIT 2006  2021 15 467.477 116.832    350.645 

KREDIT  2009 2024 15 2.570.007 367.144 2.202.863 

KREDIT  2009 2024 15 1.165.870 166.568    999.302 

KREDIT 2010 2025 15 1.733.333 216.667 1.516.666 

KREDIT 2010 2025 15 1.690.000 222.857 1.467.143 

KREDIT 2011 2031 20 3.346.490 239.035 3.107.455 

KREDIT 2011- EIB MIF 2026 15 1.331.580 147.953 1.183.627 

KREDIT 2016 2031 15 1.586.667 113.334 1.473.333 

SKUPAJ     

  

     14.018.957 1.635.401      12.383.556 
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Krediti-drž. proračun 
Leto 
odplačila 

Doba 
odpl. 

 

Stanje 
GLAVNICE 

31.12.2017 

odplačilo 
GLAVNICE 
2018 

stanje 
GLAVNICE 
31.12.2018 

KREDIT- IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 2016 2026 1+9 

 

526.426 58.492   467.934 

KREDIT- IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 2017 2027 1+9 

 

526.426      0   526.426 

KREDIT- IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 2018 2028 1+9 

 

0      0   350.951 

SKUPAJ     

        

      1.052.852  58.492       1.345.311 

 

 

  Stanje GLAVNICE                
Odplačilo GLAVNICE   

2018 Stanje GLAVNICE    

      31.12.2017         31.12.2018 

a KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 14.018.957 1.635.401 12.383.556 

          

b FINANČNI NAJEMI -OBČINA 703.711 85.128 618.583 

          

c = a + b 
SKUPNI OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
KRŠKO 14.722.668 1.720.529 13.002.139 

          

d KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU 1.052.852 58.492 1.345.311 

  (se ne šteje v skupni obseg zadolževanja)       

          

e = c + d 
SKUPNA VIŠINA VSEH NEPLAČANIH 
KREDITOV OBČINE KRŠKO 15.775.520 1.779.021 14.347.450 
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1000  OBČINSKI SVET 

 

01 - POLITIČNI SISTEM 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski 
svet, župan, podžupan-i). 

 

2. Opis področja proračunske porabe 

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, 
Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter 
mednarodno sodelovanje. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0101 - Politični sistem 

 

0101 - Politični sistem 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega 
sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni izid glavnega programa je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter 
mednarodno sodelovanje. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 
izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega 
pomena ter sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi organizacijami. Zastavljeni cilji bodo doseženi s 
sprejemom vseh, za delovanje lokalne skupnosti, potrebnih aktov. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
- 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno 
opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij, financiranje političnih 
strank, plačilo materialnih stroškov, …. 

 

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

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o političnih strankah,  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Krško, 

- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško, 

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov, 

- Sklep Občinskega sveta o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško… 

 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 
izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

 

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje 
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, 
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

 

1011 Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij 

 

1.  Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in nagrad članom odborov in 
komisij. Ocena je, da bo v letu 2018 izvedenih najmanj 10 rednih sej občinskega sveta in sicer vsak mesec 
(razen med poletjem in v »premoru« ob lokalnih volitvah), kar je bila praksa tudi v preteklosti.  
 
2.  Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 

razvojnih programov 
V letu 2018 se za sejnine planira podobna višina sredstev kot v preteklih letih. Je pa izplačilo sejnin vezano na 
plačilni razred župana. 
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1021 Materialni stroški 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu občinskega sveta 
in njegovih delovnih teles in vključujejo pisarniški in drugi material in storitve, izdatke za službena 
potovanja, na postavki pa so zagotovljena tudi sredstva za poslovna darila in strokovne ekskurzije ter druge 
operativne odhodke. 

 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 

razvojnih programov 

Postavka se glede na pretekla proračunska leta ne spreminja in ostaja v višini predvidene porabe v preteklih 
letih. 

 

 

1051 Sofinanciranje političnih strank 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. 
 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Veljavni Sklep o financiranju političnih strank določa, da skupna letna masa sredstev za financiranje 
političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo 
financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.  

 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

 

1. Opis podprograma 

Opis podprograma izhaja iz določb zakona o lokalnih volitvah in zakona o referendumu in ljudski iniciativi.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o lokalnih volitvah, 

- Zakon o volilni kampanji, 

- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 

- Statut Občine Krško, 

- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih 
skupnosti v občini Krško. 

 

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

Dolgoročni cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite 
izvedbe lokalnih volitev ali referendumov. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da se poravnajo vsi stroški, ki bodo nastali pri rednih lokalnih volitvah. Izvedene bodo redne 
volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. 

 

1014 Volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za izvedbo lokalnih volitev, ob predvidevanju, da bosta za izvolitev 
župana potrebna dva kroga volitev. 

 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 

razvojnih programov 

Višina postavke je namenjena za plačilo stroškov izvedbe lokalnih volitev za pisarniški material, storitve, 
najemnine, plačila stroškov dela, … 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema dejavnost 
mednarodnega sodelovanja in članstva v evropskih združenjih. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Krško. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami. Merjenje bo omogočeno s čim 
številnejšim kontakti z organizacijami ter merjenjem učinkov sodelovanja. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva, namenjena za mednarodno sodelovanje in plačilo članarine v evropskih 
združenjih. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega program 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilj je zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih 
informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot 
celote, kakor tudi na lokalnem nivoju. 



 35

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

 

1. Opis podprograma 

V podprogramu so predvidena sredstva, namenjena za mednarodno sodelovanje in plačilo članarine v 
evropskih združenjih ter tudi članarine lokalnim združenjem. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Krško, 

- sklep Občinskega sveta o pristopu k Združenju evropskih občin z jedrskim objektom G.M.F. (Group of 
European Municipalities with Nuclear Facilities) 

- Izjava o pristopu k kolektivnemu članstvu v Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov. 

 

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih 
informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave 
kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju. 

 

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

Vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami. Merjenje bo omogočeno s čim 
številnejšim kontakti z organizacijami ter merjenjem učinkov sodelovanja. 

 

 

1095 Članstvo v drugih organizacijah in združenjih in drugi odhodki 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članarine Združenju evropskih občin z jedrskim objektom G.M.F. 
(Group of European Municipalities with Nuclear Facilities) in Posavskemu društvu seniorjev, menedžerjev in 
strokovnjakov.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva so oblikovana glede na višino članarine v preteklih letih. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema 
vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih 
ravneh oblasti. 
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Statut Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, 
…. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so kvalitetno izvajanje splošnih javnih storitev s področja obveščanja domače in 
tuje javnosti in izvedba protokolarnih dogodkov ter druge administrativne storitve. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 - Druge skupne administrativne storitve 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, 
izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in izvajanje protokolarnih 
nalog. 

 

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

Glavni letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno 
izvajanje protokolarnih nalog ter izvedba postopka podelitve občinskih nagrad in priznanj. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
- 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih 
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo glasilo), izdelava občinske 
zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem naročanju 

- Zakon o javnih financah 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS 

- Statut Občine Krško 
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3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, 
izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje 
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, 
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. 
 

 

1031 Objave občinskih predpisov 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu 
Republike Slovenije, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

V letu 2018 se za plačilo stroškov objav predvideva znesek, primerljiv realiziranim v preteklih letih. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 
V podprogramu je zajeto podeljevanje posebnih priznanj in nagrad za zasluge posameznikom, organizacija, 
združenjem in društvom na območju občine Krško. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Krško, 

- Odlok o priznanjih Občine Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Častno nagrajevanje vseh oseb in drugih, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je ustrezna izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj. 

 

 

1094 Občinska priznanja in nagrade 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Odhodki namenjeni za občinska priznanja in nagrade obsegajo stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo 
občinskih priznanj, kakor tudi stroške povezane s podelitvijo. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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V letu 2018 se planira za izvedbo podelitve občinskih priznanj in nagrad podoben znesek kot v preteklih letih. 
Sredstva so oblikovana glede na realizacijo v preteklih letih, a predvidena tudi za potrebe naročila izdelave 
novih občinskih priznanj.  
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez 
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Statut Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o političnih 
strankah. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj področja proračunske porabe je skrb za čim boljše sodelovanja s predstavniki 
različnih skupnosti in zvez na območju Republike Slovenije. Zastavljeni cilji bodo zasledovani s čim boljšim 
sodelovanjem med lokalno skupnostjo in drugimi deležniki. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

 

 

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

 

1. Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva, namenjena za delovanje lokalne skupnosti na področju sodelovanja na 
lokalni ravni in koordinaciji lokalne in vladne ravni. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za 
delovanje občinske uprave. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je ohranjanje dobrega sodelovanja s predstavniškimi združenji slovenskih občin. 
Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljanj težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij 
ter merjenju učinkov sodelovanja. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

 

1. Opis podprograma 
Podprogram zajema članstvo v nacionalnem združenju občin. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Krško, 

- Sklep Občinskega sveta o sprejemu članstva v Skupnost občin Slovenije. 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih 
informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot 
celote, kakor tudi na lokalnem nivoju. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja s Skupnostjo občin Slovenije. Merjenje bo omogočeno s številom 
izpostavljanj težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij ter merjenju učinkov sodelovanja. 

 

 

1091 Članstvo v Skupnosti občin Slovenije 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke so namenjena sredstva za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Za leto 2018 se predvideva, da bo članarina v Skupnosti občin Slovenije ostala enaka višini iz preteklih let 
oziroma glede na trenutne razmere ni pričakovati njenega povečanja. 
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1001  NADZORNI ODBOR 

 

1001  NADZORNI ODBOR 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

5. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dejavnost nadzornega 
organa (nadzorni odbor). 

 

6. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ. 

 

7. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nadzor nad 
smotrno porabo proračunskih sredstev oz. izvrševanjem občinskega proračuna. 

 

8. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0203 - Fiskalni nadzor 

 

0203 - Fiskalni nadzor 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nadzor nad smotrno porabo proračunskih 
sredstev oz. izvrševanjem občinskega proračuna. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje nalog je skladno z vsakoletnim sprejetim programom dela Nadzornega odbora, realizacija bo 
ugotovljena ob koncu leta. 

 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

 

1. Opis podprograma 
V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora, materialni stroški za delo 
nadzornega odbora, izobraževanja članov Nadzornega odbora in podobno. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Krško, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ 

- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Krško, 

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov. 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Delovanje Občine Krško v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom izvedenih nadzorov 
na posameznih področjih s strani Nadzornega odbora. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvajanje nalog bo skladno s sprejetim programom dela za tekoče leto, realizacija bo ugotovljena ob koncu 
leta. 

 
1012 Sejnine za seje Nadzornega odbora 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članicam in članom Nadzornega odbora v letu 2018. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun porabe izhaja iz ocene realizacije v preteklih letih in ocenjenem številu sej Nadzornega odbora v letu 
2018. Ocenjuje se, da bo v letu 2018 število sej Nadzornega odbora podobno kot je bilo planirano oziroma 
realizirano v preteklih letih, zato tudi stroški ostajajo na enaki ravni. 

 

1022 Materialni stroški 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki predvidena sredstva bodo namenjena za materialne stroške Nadzornega odbora. Vključeni so 
stroški pisarniškega in splošnega materiala, stroški storitev za usposabljanje in stroški, ki bi nastali zaradi plačil 
strokovnim sodelavcem, ki bi bili eventualno lahko vključeni pri izvedbi nadzora. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun porabe izhaja iz prvotno predvidene višine sredstev za tekoče leto in predvidene delovne aktivnosti. 
Sredstva postavke so ostala v enaki višini za morebitno plačilo zunanjim strokovnim sodelavcem. 
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1002 KABINET ŽUPANA     

 

0 1  -  P O L I T I Č N I  S I S T E M  

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski 
svet, župan, podžupanja). 

 

2. Opis področja proračunske porabe 

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, 
Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
za uravnoteženje javnih financ. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter 
mednarodno sodelovanje. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0101 - Politični sistem 

 

0101 - Politični sistem 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega 
sistema: 

- župana in podžupanje. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega program 

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne 
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno 
sodelovanje. 

 

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

Glavni letni cilj je zagotoviti sredstva za uspešno delovanje kabineta župana in podžupana. Glavni kazalec 
je zagotovitev zadostne višine sredstev za poplačilo vseh obveznosti kabineta župana, tudi za plače župana 
in podžupana, kar se ne nazadnje odraža v mnenju občanov. Le to se tekoče na nivoju leta ugotavlja s 
pomočjo ustreznih anket, analizirajo se tudi med letom prejeti predlogi, pohvale in pritožbe o delu kabineta. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
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0 1 0 1 9 0 0 3  -  D e j a v n o s t  žu p a n a  i n  p o d žu p a n o v   

1. Opis podprograma 

Dejavnost župana in podžupanov (plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije), materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi – tiskovne konference, 
sporočila za javnost, objava informacij v medijih. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, 
Zakon o volilni  kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije.  

 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog Kabineta župana Občine Krško, in potrebno 
podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupanov.   

 

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

Letni izvedbeni  cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.  

1111 Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije funkcionarja (župana in 
podžupana). V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila 
in nadomestila, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag in sprememb, ki so se uveljavile z zakonodajo, skladno z 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Zakonom o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Postavka zajema osnovne plače in dodatke, regres za letni 
dopust, sredstva za povračila in nadomestila, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in druge izdatke zaposlenim.  

 

01 POLITIČNI SISTEM  

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Krško v okviru svojih pristojnosti, določenih z ustavo in zakoni, samostojno opravlja svoje zadeve 
in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni.  

»Lokalna samouprava je sposobnost lokalnih oblasti, da same urejajo in upravljajo bistveni del javnih zadev 
v interesu lokalnega prebivalstva. Prebivalci v skladu z Ustavo in Evropsko listino lokalne samouprave 
uresničujejo lokalno samoupravo z volitvami svetov, ki kot predstavniški organi izvršujejo naloge iz 
pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, z volitvami županov, ki so nosilci izvršilne funkcije v lokalni 
samoupravi ter na neposreden način z odločanjem na zborih občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo. 

Teritorialno, organizacijsko in funkcionalno sestavino lokalne samouprave in pravni status samoupravnih 
lokalnih skupnosti urejajo zakoni. Temeljno načelo organizacije lokalne samouprave je načelo 
samoorganiziranja, s katerim je opredeljena pravica in obveznost občinskih organov, da ob upoštevanju 
zakonske okvirne ureditve urejajo organizacijo delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim 
razmeram primerno s svojimi predpisi.« 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

• Ustava RS 
• Evropska listina lokalne samouprave 
• Zakon o lokalni samoupravi 
• Status Občina Krško 
• Strategija razvoja Slovenije 
• Regijski razvojni programi 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročne cilje občina Krško dosega v skladu s sprejetimi strategijami in programi ter občanom 
zagotavljamo pogoje za kvalitetno življenje ob sočasnem nudenju dodatnih ugodnosti, ki so specifični samo 
za občino Krško. 

 

0101 Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Občina samostojno po svojih organov ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena določene s 
statutom in zakoni, ki so:  

• normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena,  
• upravljanje občinskega premoženja,  
• omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine,  
• ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,  
• skrb za gospodarske javne službe,  
• zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti,  
• pospeševanje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, 
•  pospeševanje raziskovalne, kulturne, informacijske in društvene dejavnosti ter dejavnost mladih, 

razvoj športa in rekreacije,  
• skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,  
• upravljanje, gradnje in vzdrževanja infrastrukturo,  
• skrb za požarno varstvo ter  
• urejanje javnega reda in miru v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji razvoja občine so: 

• postati središče regije 
• ustvariti pogoje za umestitev gospodarskih subjektov v poslovne cone 
• zagotoviti pogoje za gradnjo in obnovo večstanovanjskih objektov 
• izboljšati pogoje za kmetovanje (komasacije, namakalni sistemi) 
• sprejemanje aktov za racionalno rabo prostora skladno s potrebami  
• urejana cestna infrastruktura v občini 
• doseči cilje nizkoogljične družbe 
• varstvo voda in prostora z izgradnjo kanalizacijskih sistemov in vodovodnih sistemov 
• zagotoviti kvalitetno oskrbo prebivalcev s komunalnimi storitvami 
• zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja 
• ohranjanje kulturne dediščine 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je realizacija vseh začrtanih nalog Kabineta župana ter izvedba vseh aktivnosti 
za nemoteno delovanje župana, podžupanje in direktorice.  

 

Podprogrami znotraj glavnega programa 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov  

Opis podprograma 

V okviru podprograma Dejavnosti župana in podžupanov so zagotovljena sredstva za opravljanje poklicne 
funkcije župna, podžupanje in vseh materialnih stroškov potrebno za njuno delovanje. Izvedeni programi 
in projektov, ki jih občina izvaja pod vodstvom župana se uspešno predstavljajo javnosti s dobro 
vzpostavljenim sistemom obveščanjem javnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi 
• Zakon o javnih financah 
• Zakona o javnih uslužbencih 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
• Zakon o interventnih ukrepih 

 

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

Kvalitetna izvedba sprejetih programov in načrtov na seji OS, uspešnosti pri črpanju EU sredstev v okviru 
finančne perspektive 2014-2020  ter skozi stalno obveščanje javnosti o doseženih rezultatih in sodelovanju 
v različnih natečajih občine doseči prepoznavnost občine v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru. 

 

 

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

 

Osnovni cilj podprograma bo letu 2018 podrejen zmanjšanju vlog za pridobitev informacija javnega 
značaja. Prav tako je bil cilj podprograma izvedba novinarskih konferenc, ki je izjemnega pomena, zato je 
cilj izvedba šestih rednih novinarskih konferenc, plus morebitne dodatne ob izrednih dogodkih.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

 

KAZALNIK izhodiščna 
vredn.   

referenčna 
vredn. v % 

ciljna 
vredn. v 
% 

dosežena 
vredn. v % 

Pridobitev priznanj na državni ravni 2 priznanji 100 100  

Število pritožb na posamezne inf. 
javnega značaja 

10% 100 100  

Izvedba novinarskih konferenc 6 dogodkov 100 100  

 

1121 - Materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske  

Sredstva na tej postavki so namenjena za dejavnosti župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni 
del stroškov se bo predvidoma nanašal na stroške reprezentance in povrnitev stroškov v zvezi z delom 
(dnevnice, stroški kotizacije,…), stroške strokovne literature, protokolarna darila, organizacijo aktualnih 
kongresov in okroglih miz, obletnice delovanja društev, obiski vlade, obiski veleposlanikov in tujih 
predstavnikov, organizacija dogodka praznični december in nakup pod zvezdami, srečanje upokojenih 
delavcev, srečanje novinarjev, srečanje duhovnikov,  in drugo.  

1122 - Odnosi z javnostmi  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti v različnih medijih ter rednega 
obveščanja v regionalnem časopisu, pri čemer spodbujamo tudi krepitev njegovega povezovalnega regijskega 
značaja. S sredstvi se zagotavlja sofinanciranje delovanja ostalih lokalnih oz. regionalnih televizijskih 
medijev, ki prispevajo k boljši obveščenosti ter k dvigu družbene in kulturne ravni ter h krepitvi krajevne 
pripadnosti in zavesti. 

Zagotavljamo sodelovanje v kontaktnih oddajah na radiu in televiziji, promocijskih preko nacionalnih tiskanih 
medijih, fotografskih storitev v primeru večjih sprejemov in otvoritev, izdajo brošur, zloženk, prilog za 
izvajanje promocijske dejavnosti vidnejših projektov, investicij, dogodkov, objavo nekaterih ostalih občanom 
namenjenih sporočil in obvestil v medijih, obveščanje v primeru elementarnih nesreč, pripravo novinarskih 
konferenc (najem prostora, tehnične opreme, ipd…). Izvajamo tudi tekoče spremljanje medijskih objav - press 
clipping... 

Ocenjujemo, da bodo porabljena sredstva dosegla svoj namen, saj bodo občani tekoče obveščeni o aktivnostih 
in delu Občine Krško, župana, občinske uprave in občinskega sveta. S sredstvi Občina Krško podpira dejavno 
delovanje lokalnih oz. regionalnih medijev, s čimer zagotavlja možnost in pravico do kakovostnega 
obveščanja občanov in ostalih ciljnih skupin.  Poleg tega se na ta način v javnosti utrjuje vloga javne uprave 
in krepi promocija občine na gospodarskem, družbenem, turističnem in drugih področjih življenja in dela tako 
doma kot v širšem prostoru.    

1127 – Stroški svetovalnih storitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na postavki planirana sredstva so bila namenjena za stroške svetovalnih storitev pri načrtovanju in izvedbi 
projekta odlagališča za NSRAO. 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  

 

 Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Krško je pobratena z naslednjim občinami izven meja Republike Sloveniji: Občina Obrigheim v 
Nemčiji, Občina Bajna Bašta v Srbiji, Občino Črnavoda v Romuniji, Breznički Hum iz Hrvaške. Ohranja 
in vzpostavlja stike tudi z ostalimi občinami v tujini, s katerimi imajo naše institucije razna pobratenja in 
medsebojna druženja. S partnerskim odnosom želimo vzpostaviti medkulturni dialog in sodelovanje na 
področju gospodarstva, kulture, športa, izobraževanja in sodelovanja mladih in na ta način preko spoznanja 
dobrih praks izboljšati kvaliteto življenja naših občanov. S pobratenjem pa prispevamo tudi k promocije 
države Slovenije. Preko naših institucij želimo ohraniti obiske na mednarodnih sejmih in konferencah. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

• Evropska listina lokalne samouprave 
• Listine pobratenja 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohraniti stike z vsemi pobratenimi občinami in prenesti primere dobrih praks tudi v lokalno okolje ter 
pridobiti večje število turistov v prostor. 

 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Občina Krško z ohranjanjem stikov s pobratenimi občinami predstavlja poleg lokalnega okolja v svetu tudi 
državo in prispeva k spoznavanju kulture in naravnih znamenitosti dežele. Zaradi velikih možnosti za razvoj 
podjetji, z udeležbo na raznih tematskih sejmih vzpodbujamo prepoznavnost za podjetnike in želimo tudi 
na ta način privabiti večje število turistov v deželo. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohraniti stike z vsemi pobratenimi občinami in prenesti primere dobrih praks tudi v lokalno okolje ter 
pridobiti večje število turistov v prostor. 

 

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

Glavni letni izvedbeni cilj je, da se z vsemi občinami ohranjajo stiki z vsaj enkratnimi obiski v pobratenih 
občinah in prenosom dobre prakse v domače okolje.  

 

Podprogrami znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin  

Opis podprograma 

Občine vse bolj sodelujemo v mednarodnih sodelovanjih  in prispevajo k integracijskem procesom. Občina 
Krško tako sodeluje na ravni  političnega sodelovanja v združenju GMF, na ravni strokovnega sodelovanja 
preko projektnih in drugih skupin ter občinskih uprav, kakor tudi  na ravni podpore raznim pobudam 
subjektov z različnih področij. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi,  
• Statut občine Krško,  
• Listina o pobratenju,  
• Pismo o nameri pobratenja  

 

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

Promocija občine Krško in s tem doseganje večje prepoznavnosti v očeh mednarodne javnosti, odpiranje 
vrat gospodarstvu in spodbujanje turističnega razvoja občine. Mednarodno sodelovanje dolgoročno 
neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja občanov, saj so številna spoznanja, izkušnje in prakse 
ostalih občin dragocena za razvoj občine Krško. 

 

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

Osnovi cilj podprograma je, da se vodstvo aktivno vključuje v aktivnosti, ki jih pripravljajo združenja, kot 
je GMF. Pomemben cilj je resen pristop občine oz. vodstva do mednarodnih izmenjav (obiski pobratenih 
mest, obiski veleposlaništev..) tako v tujini kot doma. Cilj je tudi aktivno sodelovanje in pomoč društvom 
oz. različnim inštitucijam pri izmenjavi v tujini, predvsem v pobratenih mestih.  

 

KAZALNIK izhodiščna 
vredn. v % 

referenčna 
vredn.v % 

ciljna 
vredn. 
v % 

dosežena 
vredn. v 
% 

Število mednarodnih obiskov v tujini in iz 
tujine 

2 100 100  

Izmenjave različnih združenj 4 100 100  

Udeležba na aktivnostim GMF 2 100 100  

 

1131 - Stroški mednarodnega sodelovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki bodo porabljena za pokrivanje stroškov  za izvedbo aktivnosti iz listine pobratenj med 
Občino Krško, Občino Obrigheim ,Občino Bajina Bašta ter Občino Crnavoda, Občino Breznički Hum, 
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sodelovanje z državami EU, sodelovanje s sosednjimi občinami, pokroviteljstvo delujočih kulturnih društev 
v tujini, GMF in drugo. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

 

0403 Druge skupne administrativne službe  

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  

 

Opis podprograma 

Občina Krško uspeva povečevati prepoznavnost tudi z obeleževanjem občinskih in državnih praznikov, s 
katerimi utrjujemo identiteto mesta in občine Krško ter sodelujemo pri ohranjanju spominov na dogodke, 
ki pomenijo zgodovinske mejnike za občino in državo. Hkrati želimo povečati utrip v mestu z prireditvami 
v starem mestnem jedru, zlasti v poletnem in decembrskem času. Občina Krško želi z javnimi razpisi 
pomagati delovanju društev s področja družbenih dejavnosti, športa ter veteranskim društvom. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o lokalni samoupravi,  
• Odlok o občinskih priznanjih,  
• Zakon o javnih financah 

 

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

S sodelovanjem ostalih institucij v občini želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, 
ki bodo krepile položaj središča regije Posavje. Tako bomo poleg osrednjih prireditev (občinski praznik, 
dan državnosti, kulturni praznik, dan samostojnosti in enotnosti in dan reformacije), vzpodbudili dogajanje 
v poletnem in decembrskem času v starem mestnem jedru. S finančnimi podporami društvom želimo 
spodbuditi družabno življenja v občini Krško. S kvalitetnimi prireditvami smo že postali prepoznani in nas 
obiskujejo prebivalci cele regije, kar želimo utrditi in tudi nadgraditi. 

 

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

Cilji Občine Krško so, da na visokem nivoju pripravi proslave ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan 
reformacije, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti). Prav tako je izrednega pomena priprava 
Slavnostne akademije ob prazniku občine Krško z druženjem občanov in občank na trgu. Cilj je tudi, da na 
visokem nivoju pripravimo dogodke v prazničnem decembru (žive jaslice, praznični vikend v starem 
mestnem jedru) in sodelovanje pri izvedbi številnih otvoritev, razstav in ostalih priložnostih dogodkov 
širšega občinskega pomena. 

 

1132 - Kulturne prireditve, proslave in prazniki  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo proslav ob 8. februarju, 1. maj, dan odprtih vrat občine, 7. 
junij – občinski praznik, 25. juniju – dan državnosti, 31.10. dan reformacije, 26. decembru- dan 

KAZALNIK izhodiščna 
vrednost v 
% 

referenčna 
vrednost v 
% 

ciljna 
vrednost 
v % 

dosežena 
vrednost 
v % 

Število proslav širšega pomena 5 100 100  

Število protokolarnih dogodkov 10 100 100  
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samostojnosti, dan upokojencev, dan policije, dan izgnancev, ostale aktualne proslave in dogodki dostopni 
širšemu krogu občanov, žive jaslice, praznični december. 

1133 - Stroški pokroviteljstev in prireditev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditev občinskega in širšega pomena, ki 
niso zajete v ostalih razpisih Občine Krško in jih organizirajo zunanji izvajalci, z namenom promocije na 
prireditvah zunaj občine. 

1136 – Dotacije organizacijam in društvom  

Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov nepolitičnim organizacijam in društvom 
(Zveza častnikov, OO Krško, OO ZZB Krško, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, domicilom, Policijsko 
veteransko društvo Sever - Posavje, upokojenci občine Krško). Sredstva so namenjena tudi za delovanje 
društev in organizacijo tradicionalnih prireditev. 

1137- Kulturne prireditve, proslave in prazniki  - NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo proslav ob 8. februarju, 1. maj, dan odprtih vrat občine, 7. 
junij – občinski praznik, 25. juniju – dan državnosti, 31.10. dan reformacije, 26. decembru- dan 
samostojnosti, dan upokojencev, dan policije, dan izgnancev, ostale aktualne proslave in dogodki dostopni 
širšemu krogu občanov, žive jaslice, praznični december. 

1138 – Stroški pokroviteljstev in prireditev - NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditev občinskega in širšega pomena, ki 
niso zajete v ostalih razpisih Občine Krško in jih organizirajo zunanji izvajalci, z namenom promocije na 
prireditvah zunaj občine. 

 

1139 – Dotacije organizacijam in društvom - NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov nepolitičnim organizacijam in društvom 
(Zveza častnikov, OO Krško, OO ZZB Krško, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, domicilom, Policijsko 
veteransko društvo Sever - Posavje, upokojenci občine Krško). Sredstva so namenjena tudi za delovanje 
društev in organizacijo tradicionalnih prireditev. 

 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
 
Temeljna dobrina za delovanje posameznikov in družbe je varnost. Posvečanje skrbi za varnost posameznikov 
in družbe je osnovna naloga lokalne skupnosti, ki zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, 
reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Temeljni dokumenti za načrtovanje na področju zaščite in reševanja so državnega pomena in jih sprejemajo 
državne institucije in so: 

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2001), 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2009 do 

2015 (Uradni list RS, št. 57/2009), 
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- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 
2022 (v pripravi), 

- Državni načrt izvajanja nacionalnega program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Zagotavljanje dolgoročnih ciljev je proces, ki se nenehno spreminja. Na področju zaščite in reševanja se v 
občini Krško izdelujejo in posodabljajo načrti zaščite in reševanja v skladu s smernicami Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje.  
Dolgoročni cilj je tudi uspešno izvajanje nalog zaščite in reševanja s poklicnimi in prostovoljnimi strukturami 
v sistemu sil za zaščito in reševanje ter vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema izvajanja zaščite, 
reševanja in pomoči s pogodbenimi izvajalci za opravljanje priprav in nalog zaščite in reševanja. Pogodbeni 
izvajalci so gospodarske družbe, društva in druge organizacije, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. 
 
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Opis glavnega programa 
 
Občina Krško je glede potencialnih naravnih in drugih nesreč, ki zahtevajo načrtovanje in morebitno ukrepanje 
zelo ogrožena, kar izkazuje tudi Ocena ogroženosti občine. Občina zagotavlja sredstva za opremljenost in 
usposobljenost ustreznih služb ter zagotavlja sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s tem 
zvišano raven varnosti prebivalcev v primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so: 

- učinkovito načrtovanje zaščitnih ukrepov,  
- izdelava primernega sistema obveščanja in alarmiranja za splošne nevarnosti in specifične naravne in 

druge nesreče, 
- opremljenost in usposobljenost intervencijskih in drugih enot zaščite in reševanja za ukrepanje ob 

naravnih in drugih nesrečah, 
- zviševanje ravni zavedanja pomena poznavanja načrtov zaščite in reševanja med prebivalstvom, kar 

lahko zmanjša morebitne žrtve in druge posledice nesreč, 
- hiter odziv na reševanje in zagotovitev pogojev za vrnitev v stanje pred nesrečo. 

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni letni izvedbeni cilj je ustrezna opremljenost in usposobljenost enot zaščite in reševanja ter zagotavljanje 
nemotenega delovanja sistema zaščite in reševanja. 
 
Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
V okviru glavnega programa Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se izvajata Podprograma 07039001 
Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje ter 07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč. 
 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč 
 
Opis podprograma 
 
Zaščita in reševanje ljudi, premoženja, živali in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena 
od izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Občina Krško je z vidika morebitnih naravnih in drugih nesreč zelo 
ogrožena. Geografska lega, umeščenost pomembnih infrastrukturnih objektov in gospodarskih ter kmetijskih 
organizacij zahtevajo visok nivo pripravljenosti na morebitne nesreče. Občina Krško leži na potresno aktivnem 
območju, na področju, kjer je pristojnost občine za organiziranje zaščite in reševanja sta reki Sava in Krka, ki 
predstavljata nevarnost za poplave, pojavljajo pa se tudi zemeljski plazovi in druge vremenske ujme. Na 
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območju občine Krško se nahajata glavni železniški koridor, ki povezuje srednjo in jugovzhodno Evropo in 
avtocesta A2, po katerih poteka tudi prevoz nevarnih snovi. Umeščenost Nuklearne elektrarne Krško zahteva 
posebno pozornost pri načrtovanju zaščitnih ukrepov ter reševanja ob morebitni nesreči v elektrarni.  
Za vse navedene vire ogroženosti se izdelujejo načrti zaščite in reševanja, podprogram pa zagotavlja 
financiranje delovanja sistema zaščite in reševanja tako za opremo, kakor tudi za usposabljanje pripadnikov 
Civilne zaščite in društev ter organizacij, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 95/07 in 97/2010), 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Uradni list RS, št. 92/07, 
54/09 in 23/11), 
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12),  
Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/2014), 
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Krško,  
Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, 
reševanje in pomoč v Občini Krško, 
Pogodbe za opravljanje priprav in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
Občinski Načrt zaščite in reševanja izdelan za posamezne vrste nesreč, 
Evidenca državljanov razporejenih v občinski sistem zaščite in reševanja ter drugi akti. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti 
varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. V prihodnosti želimo ohraniti in tudi 
povečati nivo sodelovanja različnih društev in organizacij v sistemu zaščite in reševanja. Ta društva že 
opravljajo naloge zaščite in reševanja in jim bo občina Krško nudila podporo pri opremljanju in usposabljanju. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
 
Osnovni cilj podprograma je zagotavljanje izvajanja osnovnih nalog pri organiziranju zaščite in reševanja.  
 

KAZALNIK izhodiščna 
vrednost v 
% 

referenčna 
vrednost v 
% 

ciljna 
vrednost 
v % 

dosežena 
vrednost 
v % 

Zagotavljanje izvajanja osnovnih nalog pri org. ZiR 100 100 100  
 

2312 Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ - sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za usposabljanje pripadnikov razporejenih v enote, službe in štabe CZ po programu 
Uprave RS za zaščito in reševanje, ki se izvaja v Izobraževalnem centru za ZR na Igu. Sredstva so 
namenjena tudi za zavarovanja pripadnikov CZ in materialnih sredstev. 

Razpoložljiva sredstva namenjena za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ so ciljno 
namenjena za zagotavljanje nemotenega delovanja pripadnikov in enot CZ v primeru potrebe po 
intervencijah. Največ sredstev je namenjeno zavarovanju pripadnikov CZ. Kljub finančnem zmanjšanju 
obsega in trenda razvojnih potreb pri gasilstvu, kot nosilcu izvajanja nalog zaščite in reševanja ob vseh 
vrstah nevarnosti in nesreč, so ohranjeni doseženi odzivni nivoji na nevarnosti in nesreče.   

2352 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme CZ – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Tekoče vzdrževanje objektov in opreme je financirano iz te postavke. V to sodi kritje stroškov energije in 
telekomunikacijskih storitev. Dosedanje vzdrževanje materialno tehničnih sredstev v skladišču in na 
uporabi je izvajano racionalno in strokovno. 



 54

2362 Opremljanje enot in služb CZ – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema prikazovalnikov radioaktivnega sevanja v okolju in za 
nabavo osnovnih sredstev za enote in službe CZ. Načrtovana nabava novih štabnih šotorov in 
defibrilatorjev. 

Navezava na projekt NRP v okviru proračunske postavke 

• OB054-18-0009 Opremljanje enot in služb CZ 

Namen in cilj projekta 

Projekt opremljanja se namensko izvaja izključno v skladu z merili opremljanja na področju zaščite in 
reševanja in na podlagi licenčne opreme domačih proizvajalcev, razen v delu  tehničnih orodij splošnega 
namena. Vse nabave so v obsegu javnih naročil male vrednosti in začnejo in končajo v tekočem letu. 

Stanje projekta 

S programom opremljanja se izboljšuje opremljenost predvsem interventnih enot v sestavi tehničnega 
reševanja, služb podpore in opreme za delovanje štaba CZ ter operativnih gasilskih enot z vidika splošne 
reševalne opreme.   

2372 Sofinanciranje usposabljanja in opremljanja društev in drugih org. – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč predvideva 
sodelovanje in izvajanje nalog s strani društev kot so radio klub, jamarji, potapljači, planinska društva, 
kinologi in prostovoljni gasilci s katerimi je Občina Krško že sklenila pogodbe o skupnih programih 
usposabljanja in opremljanja s ciljem izvajanja splošnih in posebnih namenskih nalog pri zaščiti in 
reševanju. 

 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Opis podprograma 
 
Program obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, reševanje ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in reševanju na in iz vode na območju občine Krško ter 
sodelovanje v primeru poziva za reševanje in pomoč na območju sosednjih občin v Posavju in širše.  
Občina Krško zagotavlja organiziranost javne gasilske službe v okviru Javnega zavoda Poklicna gasilska enota 
Krško (PGE) in prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Krško (GZ). 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11 in 83/12),  
Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 13/05), 
Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 
58/1992), 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Uradni list RS, št. 92/07, 
54/09 in 23/11), 
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06), 
Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje, 
Odlok Občine Krško o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, z dopolnitvami, 
Pogodbe za opravljanje javne gasilske službe sklenjene za nedoločen čas, 
Občinski operativni gasilski načrt 2006. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje 
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Zagotoviti razvoj poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva in 
splošnih nalog zaščite in reševanja ob drugih nevarnostih in nesrečah v vseh primerih ogrožanja na območju 
občine Krško.  
Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja izvajalcev javne gasilske službe in zagotoviti ustrezne delovne 
prostore za PGE. 
Načrtovana dolgoročna politika razvoja protipožarne zaščite se uspešno izvaja. Občina za ta program 
zagotavlja sredstva, ki so razdeljena na vse izvajalce javne gasilske službe. 
Program financiranja PGE je ohranil in omogočili zahteven finančni projekt v katerem občina Krško sodeluje 
s sovlaganji v PGE Krško. Ostale vire PGE Krško pogodbeno zagotavlja z večjimi porabniki gasilskih storitev. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Osnovni letni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja javne gasilske službe. 
Občina Krško zagotavlja svoj redni delež finančnih sredstev, s katerimi prostovoljna GD in PGE izvajajo 
načrtovane aktivnosti na področju varstva pred požarom in nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob vseh vrstah 
nevarnosti in nesreč na območju občine Krško in širše. 
Letno poročilo GZ in PGE se izdeluje v skladu s predpisi o financiranju iz proračuna občine Krško. S tem se 
predvsem preko kazalnikov odhodkov spremlja racionalna poraba in namenskost sredstev.  
 

KAZALNIK izhodiščna 
vrednost v 
% 

referenčna 
vrednost v 
% 

ciljna 
vrednost 
v % 

dosežena 
vrednost 
v % 

Zagotavljanje nemotenega dela javne gasilske službe 100 100 100  
 

2012 Sredstva za dejavnost OGZ in PGD – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so v celoti namenjena za izvajanje javne gasilske službe in nakazana Gasilski zvezi Krško. 

Dejavnost GZ Krško je element javne gasilske službe na območju občine Krško in je edina organizacija v 
pristojnosti lokalne skupnost, ki to nalogo lahko v primeru velikih nesreč izvaja neposredno in s takojšnim 
odzivom na nesrečo na celotnem območju občine. 
Je nujna rezervna sestava Poklicni gasilski enoti, kot osrednji gasilski enoti ob vsaki večji ali dolgotrajnejši 
nevarnosti. Dejavnost se načrtuje za pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot in hitri odziv na lokalni 
ravni ob vseh vrstah nesreč in ogrožanja, predvsem ob požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih 
dobrin, poplavah in neurjih, potresih in drugih nesrečah na območju. GZ Krško vzdržuje in ohranja večjo 
količino gasilske tehnike in specialne gasilske opreme in sredstva za  splošno zaščito in reševanje. 
GZ Krško izvaja namensko gasilsko vzgojo ob delu z mladimi in humanitarno pomoč na svojih gasilskih 
sektorjih. 

2022 Sredstva za redno dejavnost PGE Krško – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so v celoti namenjena za izvajanje javne gasilske službe in nakazana Poklicni gasilski enoti Krško. 

Proračunska sredstva zagotovljena v proračunu Občine Krško predstavljajo del dejanskih letnih potreb 
poklicne gasilske enote. Pripravljenost za izvajanje javne gasilske službe je na primernem nivoju, kar 
nakazuje na učinkovito porabo sredstev. 

2064 Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje sredstev, opreme in vozil prostovoljnih gasilskih društev. 
Dejavnost obsega tudi adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih 
domov in pomožnih objektov. Občinski vir financiranja delno pokriva potrebne stroške, v preostalem delu 
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pa se finančna sredstva zagotavljajo s prostovoljnim delom in prostovoljnimi prispevki ter lokalnimi 
sponzorji in donatorji. 

Navezava na projekt NRP 

• OB054-18-0010 Sredstva za investicije v OGZ in PGD  

Namen in cilj projekta 

Vsa sredstva so namenski vir in se uporabljajo za sofinanciranje nabave gasilske tehnike, opreme in 
vzdrževanje osnovne infrastrukture. Poleg finančnih pokazateljev Gasilska zveza Krško redno dostavlja 
opisni pregled realizacije v letnem poslovnem poročilu. 

Stanje projekta 

S sredstvi se zagotavlja sofinanciranje opreme Gasilske zveze Krško in prostovoljnih gasilskih društev ter 
vzdrževanje osnovne infrastrukture. 

 

2074 Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme – sredstva NORP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so v celoti namenjena za nabavo in vzdrževanje sredstev, opreme in vozil Poklicne gasilske enote 
Krško. 

Navezava na projekt NRP 

• OB054-18-0011 Sredstva za investicije v PGE  

Namen in cilj projekta 

Vsa sredstva so namenski vir in se uporabljajo za sofinanciranje nabave večje gasilske tehnike z 
združevanjem lastnih sredstev in sredstev tržnih partnerjev. Poleg finančnih pokazateljev zavod PGE redno 
dostavlja opisni pregled realizacije v letnem poslovnem poročilu. 

Stanje projekta 

S sredstvi se zagotavlja sofinanciranje opreme in obnova objekta gasilskega doma Poklicne gasilske enote 
Krško. 

2091 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva občina Krško prejme od Ministrstva za obrambo in so namenska sredstva za sofinanciranje 
gasilske in reševalne opreme. Sredstva so mesečno razdeljena in nakazana po dogovorjenem ključu: 50% 
za GZ Krško in 50% za PGE Krško in kot taka predstavljajo pomemben dodatni stalni vir sofinanciranja 
javne gasilske službe na področju opremljanja. 

Navezava na projekt NRP 

• OB054-18-0012 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so pomemben stalni vir vlaganja v najnujnejšo opremo in tehniko za operativno delovanje iz 
požarnih taks. 

Vsa sredstva so namenski vir v tranzitu in so uporabljena za sofinanciranje nabave večje gasilske tehnike z 
združevanjem lastnih sredstev, sredstev tržnih partnerjev in sredstev iz proračuna Občine. Odboru RS za 
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razdelitev požarnega sklada  se dostavlja po končanem letnem programu dotacij tudi natančno letno 
poročilo. 

Sredstva so namensko uporabljena in predstavljajo pomemben dodatni stalni vir sofinanciranja v zahtevno 
gasilsko tehniko visokega razreda. Trenutna vlaganja predstavljajo samo vzdrževanje doseženih resursov 
gasilske tehnike, ki pa zaradi zastarelosti zahteva postopno obnovitev v naslednjem 10 letnem obdobju. 

Stanje projekta 

Zagotovljen je stalen vir sofinanciranja za namensko nabavo gasilske opreme iz zbranih državnih virov 
požarne takse. Občina Krško ima sklenjeno ustrezno pogodbo z republiškim odborom za razdelitev sredstev 
požarnega sklada, ki neposredno določa in nadzira uporabo sredstev. Na ravni občine je s sklepom 
župana  imenovan občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki dodeljena sredstva 
nakazuje PGE in GZ Krško po vnaprej določenem deležu. O porabi se vodi evidenca in izdeluje letno 
poročilo, ki se dostavlja državnemu odboru v potrditev. Poročila in dokazila o namenski uporabi sredstev 
v preteklem obdobju so pogoj za pridobitev sredstev v naslednjem  proračunskem obdobju. 
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1400  SKUPNI PREKRŠKOVNI ORGAN 

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

9. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez 
občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

 

10. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Statut Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o političnih 
strankah. 

 

11. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj 
občin in drugih oblik povezovanja občin. 

 

12. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

5. Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, 
Medobčinskega inšpektorata – SPO in vseh KS. 

 

6. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Krško in drugim organom, katerih 
finančni načrti so vključeni v proračun Občine Krško. 

 

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

Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave – v tem 
primeru Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa. Letni cilji se merijo z zadostnostjo 
sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo organa, ki se odraža z nemotenim delovanjem, 
kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor organa. 

 

8. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06039001 - Administracija občinske uprave 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

 

1. Opis podprograma 
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Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v  
medobčinskem inšpekcijskem organu in materialni stroški za delovanje organa. 

Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa je vključen v proračun 
občine Krško. Občina Bistrica ob Sotli, občina Brežice, občina Radeče in občina Sevnica zagotovijo 
sredstva za organ v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Sredstva zagotavljajo v 
razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin 
ustanoviteljic. Za leto 2018 je predvidena razdelitev stroškov sledeča (uporabljeni podatki o št. prebivalcev 
z dne 01.01.2016): 

 

Občine Število 
prebivalcev[1] 

Delež financiranja glede 
na skupno število 
prebivalcev 

Razdelitev  
stroškov 

Bistrica ob Sotli 1.365 1,86% 3.577,79 € 

Brežice 24.254 33,09% 63.571,94 € 

Krško 25.884 35,32% 67.844,32 € 

Radeče 4.279 5,84% 11.215,65 € 

Sevnica 17.510 23,89% 45.895,30 € 

Skupaj 73.292 100,00% 192.105,00 € 

 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnem naročanju 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

- Predlog kadrovskega načrta Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa za leto 2018 

 

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

Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo SPO. Merjenje bo 
zagotovljeno z rednostjo izplačil in učinkovitostjo dela SPO. 

 

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.  
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1401 Sredstva za plače SPO 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo plače javnim uslužbencem, ki so zaposleni v MI-SPO. V letu 
2018 je predvideno po kadrovskem načrtu enako število zaposlenih kot je bilo v letu 2015 in 2016: 5 javnih 
uslužbencev za nedoločen čas. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom 
za uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Kolektivno 
pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom kadrovskega 
načrta Medobčinskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa za leto 2018. Postavka zajema 
osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, sredstva za povračila in nadomestila, nadurno delo, 
prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge izdatke zaposlenim, ki so 
načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna za leto 2018, ob upoštevanju sprostitve 
napredovanj in usklajevanja vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice. 

 

1421 Sredstva za materialne stroške SPO 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost SPO. Zajeti so tudi stroški 
najemnin za poslovni prostor, računalniško opremo ter vozila, stroški tekočega vzdrževanje računalniške 
strojne in programske opreme, nakup redarskih uniform, izvajanje izobraževanja ter drugih storitev. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva so planirana v okviru dejavnosti, ki se bodo izvajala v letu 2018 (izobraževanje, nakup uniform in 
drugih službenih oblek), predvidenih stroških pisarniškega materiala, električne energije, prevoznih 
stroškov, predvidenega tekočega vzdrževanja programske opreme in stroškov najemnin za poslovne 
prostore, osebna vozila in ostalo opremo. Planiramo tudi sodne stroške in stroške odvetnikov. Planirana 
višina sredstev se glede na predhodno proračunsko leto minimalno znižujejo. 
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2 0 0 0  S L U Ž B A  Z A  P R AV N E  I N  S P L O Š N E  Z A D E V E  
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2000  SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 

 

0 4  S K U P N E  A D M I N I S T R A T I V N E  S L U Ž B E  I N  S P L O Š N E  J A V N E  S T O R I T V E  

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut 
Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in 
drugih oblik povezovanja občin. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0402 Informatizacija uprave 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0 4 0 2  I n f o r m a t i z a c i j a  u p r a v e  

1. Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje dodatna informatizacija izvajanja storitev Občinske uprave občine Krško, 
kar bo omogočilo učinkovitejše delo zaposlenih v upravi in uporabo e-storitev občanov Občine Krško. 

 

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

Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezno nabavo strojne in programske opreme v skladu z Načrtom nabav in gradenj za 
leto 2018. Uspešnost se bo v prvi vrsti merila z izvedbo predvidenih nabav, nato pa z učinkovitostjo in 
razpoložljivostjo nabavljene opreme (število zastojev in prekinitev oziroma število potrebnih intervencij). 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04029001 - Informacijska struktura 
- 04029002 - Elektronske storitve 
- 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
04029001 - Informacijska infrastruktura 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 04029001 Informacijska struktura je naslednja: vzpostavitev e-občine -infrastruktura. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 
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- Zakon o javnih naročilih 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja računalniškega sistema na občinski upravi Občine Krško ter 
razvoj v skladu s potrebami. Glavni kazalec za merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev je število potrebnih intervencij 
vzdrževanja računalniške opreme. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zamenjava zastarele računalniške opreme, posodobitev in nemoteno delovanje podatkovnega in poštnega strežnika, 
stabilno delovanje računalniškega omrežja in vseh poslovnih aplikacij.  
Kazalci za merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev so: število zamenjanih računalniških delovnih postaj, število napak na 
računalniški opremi, odzivnost računalniške mreže in morebitna nedelovanja povezav (HKOM). 

 

 

1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje strojne računalniške opreme in računalniških povezav (računalniške 
mreže, delovanje intranetne in internetne povezave, HKOM povezave), zakup prostora za gostovanje spletne strani in 
oddaljeno e-arhiviranje, zakup domene ter nakup računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje opreme za potrebe 
občinske uprave, tajnikov KS in MI-SPO. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-11-0038 Informatizacija občinske uprave – infrastruktura 

Namen in cilj projekta 

Zagotovitev ustrezne strojne opreme za delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2018, konec projekta: 
31.12.2018. Projekt se izvaja vsakoletno – obnovi se določen odstotek opreme, ki je zastarela in se s tem ohranja dobra 
kondicija opreme. 

 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo prenovili 13 računalniških delovnih mest - namestili nove računalnike oziroma prenosnike 
opremljene z OS WIN 10, določena delovna mesta še dodatno opremili z 22˝ LCD zasloni, zamenjali nekaj dotrajanih 
tiskalnikov. Za leto 2018 je nabava računalniške opreme ocenjena na podlagi Načrta nabav in gradenj za leto 2018. 
Višina sredstev ostaja na ravni preteklih let. 

 

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva za vzdrževanje strojne opreme so oblikovana na podlagi realizacije v preteklih letih in ostalih že znanih 
pogodbenih obveznostih.  

 

04029002 - Elektronske storitve 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine - programska oprema. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 
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- Zakon o javnih naročilih 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja računalniških programov na občinski upravi Občine Krško ter 
ustrezen razvoj, nabava novih programov in dodelave obstoječih programov na področjih, kjer bo to potrebno. Kazalci za 
merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev so: število potrebnih intervencij vzdrževanja računalniških programov, število ur 
koriščenja oddaljene pomoči in zmanjšanje števila napak pri vnosu podatkov. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Poskrbeti za stabilno delovanje računovodske in ostale programske opreme. V letu 2016 je bil poravnan drugi obrok za 
nakup programske opreme Microsoft (po krovni pogodbi), ki nam po ugodni ceni omogoča zadnje verzije licenc OS, 
paketa Office in licenc programa Project. V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2016 je bila nabavljena in 
instalirana posodobljena programska Grad in JANA ki omogoča izdelavo e-odredb, e-prerazporeditev in e-nalogov, 
uredili smo ustrezno ažuriranje in skeniranje pogodb in naročilnic, ter hkrati zagotovili ustrezno hrambo kreiranih e-
dokumentov. Za potrebe OU je bil opravljen nov zakup licenc Gvin.com in aplikacije AutoCad 2018 LT. Kazalci za 
merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev so: število potrebnih intervencij vzdrževanja računalniških programov, število ur 
koriščenja oddaljene pomoči in zmanjšanje števila napak pri vnosu podatkov. 
 

 

1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje računalniških programov, nakup računalniških programov in 
investicijsko vzdrževanje programske opreme. Vzdrževanje obstoječe programske opreme zajema vzdrževanje 
aplikacij Lotus Notes in SPIS, finančnega programa Grad, aplikacije PISO, registrirnega sistema RIS4, arhivskega 
sistema IMIS, programa JANA 2009 SQL, zakup in poraba IUS INFO ter vzdrževanje Terragis aplikacij. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-11-0039 Informatizacija občinske uprave - programska opr. 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je zagotovitev ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave. Trenutno stanje na 
področju programske opreme je zadovoljivo, potrebne so še nekatere dodelave posamezne programske opreme za 
hitrejše in lažje delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2018, konec projekta: 31.12.2018. Projekt se 
izvaja vsakoletno. 

 

Stanje projekta 

V letu 2018 planiramo ponovno vključitev v MS Enterprise agreement, kar nam bo omogočilo nakup programske 
opreme Microsoft (po krovni pogodbi), s čimer uprava pridobi ugoden dostop do zadnjih verzij licenc OS, paketa 
Office in licenc programa Project. V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2018 bo nabavljena in posodobljena 
ključna programska oprema, s poudarkom na storitvah, ki podpirajo e-poslovanje (e-vloge). Nabava potrebne 
programske računalniške opreme je ocenjena na podlagi Načrta nabav in gradenj za leto 2018 in je primerljiva z 
vrednostjo realizacij preteklih in tekočega leta.  

 

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev na postavki za tekoče vzdrževanje programske opreme je oblikovana na podlagi predvidene realizacije 
v preteklih letih in z upoštevanjem že znanih pogodbenih obveznosti. Z rebalansom planirano višino sredstev ne 
spreminjamo. 
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0 4 0 3  -  D r u g e  s k u p n e  a d m i n i s t r a t i v n e  s l u ž b e  

1. Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z 
občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore Občine Krško. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Obveščanje javnosti v skladu s potrebami in zakonskimi regulativami, izvajanje ustreznega pravnega varstva in ustrezno 
vzdrževanje občinskih prostorov, ki se neposredno ne uporabljajo za izvajanje nalog občinske uprave. 

 

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

Uspešno zastopanje na vseh odprtih pravdnih zadevah. Izvedba vseh obnov na počitniških objektih v TN Bučanje, 
Nerezine. Zastavljeni cilji se merijo s številom končanih pravdnih zadev in zadovoljivem stanju počitniških objektov 
v TN Bučanje (letna analiza odzivov letovalcev). 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
- 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

1. Opis podprograma 
Podprogram se nanaša na obveščanje javnosti glede aktualnih razpisov oziroma javnih naročil.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnih naročilih 

 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 Izvajanje obveščanja v skladu z zakonsko regulativo iz področij, na katere se objava nanaša. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 Izvedba javnih natečajev za vse nove zaposlitve, objava javnih naročil. 

 

 

1225 Stroški objav javnih naročil in razpisov  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke bodo izvedeni vsi javni razpisi v letu 2018 ter objavljena javna naročila (tudi stroški objav informacij 
javnega značaja na spletnem prostoru Lex Localis). 

 

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

V letu 2018 se predvideva enak obseg objav javnih naročil ter javnih razpisov kot v letu 2015 in 2016, zato potrebna 
sredstva ohranjamo na enaki ravni. 

 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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1. Opis podprograma 
V podprogram so vključeni stroški sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore 
v lasti občine. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnih naročilih 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno pravno zastopanje občine, gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Krško in jih uporablja uprava. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pri pravnem zastopanju se kot kazalnik uporabi število odprtih zadev in uspešno rešenih v korist Občine Krško, pri izvedbi 
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del pa kakovost in obseg izvedbe.  

 

 

1226 Stroški sodnih postopkov 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se predvidevajo izdatki, ki nastanejo med postopki pred sodišči ali zaradi postopkov 
pred sodišči. Ti izdatki obsegajo predvsem plačilo odvetnikom za opravljene storitve in v manjši meri plačilo drugih 
stroškov (povrnitev stroškov pričam, izvedencem ipd.).  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina proračunske postavke temelji na podlagi vodenih oziroma odprtih zadev v teku, tudi za postopke, ki so se v 
preteklosti vodili na oddelku GD in UPVO (nepravdni in pravdni postopki). 

Sredstva na postavki za leto 2018 ohranjamo na višini plana za leto 2016 in 2017. 

 

 

1280 Tekoče vzdrževanje drugih zgradb in prostorov 
  
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so v manjši meri predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v TN v Nerezinah 
(Republika Hrvaška). S postavke se krijejo stroški ogrevanja, električne energije, komunale, porabe plina, rednega in 
generalnega čiščenja, beljenja, stroški požarnega varstva in varstva pred požarom, stroški servisa plinskih trošil, 
zavarovanja ter tudi stroški, ki so vezani na zakup počitniških kapacitet in plačila davkov za počitniške kapacitete. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina sredstev na postavki je oblikovana na podlagi realizacij v preteklih letih in predvidenega tekočega vzdrževanja 
v letu 2018. Pretežni del sredstev na postavki je namenjen zakupu alotmanov počitniških kapacitet v TN Bučanje. 
Zakup zajema vse stroške upravljanja s počitniškimi kapacitetami, ki je delno povrnjen v obliki prihodka (približno 
1/3 zakupa) s strani Počitniške skupnosti Krško. Višino sredstev za leto 2018 ohranjamo na višini porabe sredstev 
znotraj postavke v preteklih letih. 

 

 

1281 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov  
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so sredstva namenjena za investicijsko obnovo oziroma investicijsko vzdrževanje stavbe na CKŽ 15 ter 
za investicijsko vzdrževanje in obnovo počitniških objektov v Nerezinah.  

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-11-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih prostorov 

Namen in cilj projekta 

Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje, Nerezine. Projekt se izvaja vsakoletno, z 
ustrezno dinamiko investicijskega vzdrževanja, ki bo preprečila propadanje in razvrednotenje objektov, s ciljem po 
dvigu bivanjskega standarda.  

 

Stanje projekta 

V preteklih letih smo v TN Bučanje zamenjali nekaj dotrajane opreme (klima naprave in hladilniki). Trenutno stanje 
objektov je zadovoljivo, potrebna bodo nekatera manjša popravila, v bližnji prihodnosti pa predvsem vlaganja v 
obnovo komunalnih vodov v naselju (investicija se bo izvajala pod okriljem PSK-ja). Planirana sredstva so izračunana 
na podlagi predvidenega sofinanciranja obnove komunalnih vodov v TN Nerezine (po Načrtu nabav in gradenj za leto 
2018).  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

13. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, 
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

 

14. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut 
Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o političnih strankah. 

 

15. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje ožjih delov občin. 

 

16. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

9. Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, Medobčinskega 
inšpektorata – SPO in vseh KS. 

 

10. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Krško in drugim organom, katerih finančni 
načrti so vključeni v proračun Občine Krško. 
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11. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je zagotoviti ustrezna sredstva in vire za uspešno delovanje občinske uprave. Letni cilji se merijo z 
zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, 
kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v potrebno opremo in poslovni prostor. 

 

12. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06039001 - Administracija občinske uprave 
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v občinski upravi, 
materialni stroški in stroški ohranjanja ISO standarda. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnem naročanju 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

- Predlog kadrovskega načrta Občine Krško za leto 2018 

 

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

Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Izvajanje aktivnosti 
za vzpostavitev primernega okolja, delovnih sredstev ter izobraževanja za zaposlene v občinski upravi s težnjo 
zmanjševanja stroškov. Uspešno ohranjanje in nadgrajevanje sistema kakovosti v občinski upravi. Merjenje bo 
zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitosti dela občinske uprave ter dokazovanja kvalitete s pridobljenimi 
certifikati. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil, zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih. Izvedba aktivnosti za ohranjanje 
sistema kakovosti v skladu z internimi vodili. Kazalci: zadovoljstvo zaposlenih, stroški na postavki, ohranjanje 
certifikata ISO 9001:2008.  

 

 

1211 Plače za delo v OU 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so planirana  sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem oz. delavcem, ki so zaposleni v občinski 
upravi. Za leto 2018 je v skladu s predlogom kadrovskega načrta planirano enako število zaposlenih kot je bilo 
predvideno v letu 2015 in 2016: 67 javnih uslužbencev za nedoločen čas; 1 za določen čas - za 5 let, za čas trajanja 
mandata; 1 za določen čas (povečan obseg dela, projekti); 2 pripravnika za določen čas in 2 delavca za določen čas-
za zaposlitev dveh brezposelnih oseb za izvajanje javnih del.   
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za 
uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Kolektivno pogodbo za javni 
sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Predlogom kadrovskega načrta Občine Krško za leto 
2018. Postavka zajema osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, sredstva za povračila in nadomestila, nadurno 
delo, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge izdatke zaposlenim, ki so 
načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna za leto 2018, ob upoštevanju sprostitve napredovanj 
in usklajevanja vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice.  

 

 

1221 Materialni stroški  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave v letu 2018, ki se izvaja po 
posameznih področjih proračunske porabe (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, 
knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, stroški notranje revizije, izdatki za reprezentanco, drugi 
splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, 
elektronska pošta, RTV, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila 
vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, drugi prevozni in transportni stroški, 
dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice 
za službena potovanja v tujini, stroški prevoza v tujini, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko 
študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni odhodki ter denarne nagrade in 
priznanja. Prav tako so v okviru postavke zajeti izdatki za material in energijo ter storitve, ki se nanašajo na delo 
občinskega sveta in nadzornega odbora. 

 

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izhodišče za planiranje materialnih stroškov je realizacija v preteklih letih in plan za leto 2016. V zadnjem obdobju 
se poskušajo stroški na postavki dodatno zniževati, predvsem kot rezultat izvajanja več skupnih javnih naročil (izvaja 
država za celotno javno upravo, naša občina se priključi po pooblastilu), pa tudi s povečanim gospodarjenjem tako na 
področju samostojnih naročil, kot na strani racionalne porabe razpoložljivega pisarniškega materiala in koriščenja 
storitev. Tako višino sredstev, kljub velikim pritiskom zaradi povišanja cen posameznih stroškov (energenti, 
komunalne storitve, poštne storitve, storitve čiščenja) ohranjamo na ravni preteklih let. 

 

 

1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastajajo zaradi izvajanja aktivnosti za obvladovanje kakovosti po standardu ISO 
9001:2015. V teh stroških so tako všteti stroški izvedbe javnomnenjskih raziskav, merjenja organizacijske klime, 
stroški v zvezi z izvedbo zunanje certifikacijske presoje, motivacijskih srečanj zaposlenih in izobraževanja notranjih 
presojevalcev.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Višina planiranih sredstev na postavki za leto 2018 se je določila glede na porabo v letu 2015 in 2016 ter predvidenih 
aktivnosti glede izobraževanj in presoj. Višina planiranih sredstev se glede na trenutno veljaven plan znižujejo. 

 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
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1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave je naslednja : tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnem naročanju 

 

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

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, ustrezno 
obnavljanje voznega parka, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Kazalci za uspešnost 
so pritožbe zaposlenih ter stanje ugotovljeno pri merjenju organizacijske klime med zaposlenimi občinske uprave 
Občine Krško. 

 

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

Letni cilj in hkrati tudi merilo uspeha pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog v skladu s Načrtom 
nabav in gradenj za leto 2018. 

 

1223 Najemnine opreme in upravnih prostorov 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena plačevanju najemnin fotokopirnih strojev ter ostalih naprav.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Izračun porabe temelji na obstoječih najemnih pogodbah ter oceni porabe storitve kopiranja v letu 2017.  

 

 

1224 Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja upravne zgradbe Občine Krško. V postavki so vključeni 
stroški storitev vzdrževanja ter materiala za vzdrževanje funkcionalnosti prostorov. Postavka vključuje stroške 
zavarovanja upravne zgradbe in opreme, beljenja prostorov, pleskanja, stroškov popravila pohištva in druge pisarniške 
opreme, vzdrževanja klima naprav, stroške požarnega varstva in varstva pred požarom, stroške električnih meritev in 
meritev mikroklime, popravila druge opreme in podobno.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih 
programov 

Sredstva so oblikovana glede na planirano izvedbo vzdrževanja v objektu na naslovu CKŽ 14 ob upoštevanju porabe 
iz preteklih let. Predvidena višina sredstev za leto 2018 se glede na veljavni plan in realizacijo preteklih let znižuje. 

 

 

1270 Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v letu 2018 zajema nakup enega službenega osebnega vozila in nakup pisarniške ter druge opreme, ki jo 
uporabljajo delavci OU občine Krško. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-07-0004 - Nabava prevoznih sredstev 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je nakup prevoznih sredstev za potrebe Občinske uprave. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in 
gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. Trajanje projekta: letno – po potrebi. 

 

Stanje projekta 

V letu 2016 se ni izvedla planirana menjava terenskega vozila, kot je bilo zapisano v Načrtu nabav in gradenj za leto 
2016, kajti ugotovljeno je bilo, da je vozilo še vedno v odličnem stanju, ima malo prevoženih kilometrov in zato še 
vedno lahko odlično služi svojemu namenu (brez pretiranih stroškov vzdrževanja). Velikost sredstev na projektu za 
leto 2018 je oblikovana v skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2018 (nakup službenega vozila za SPO), ter 
upošteva trenutne informativne cene avtomobila.  

 

OB054-11-0041 Nabava opreme 

Namen in cilj projekta 

Nakup pohištva in ostale opreme za delo OU ter nabava opreme za varstvo pri delu. Projekt se izvaja vsakoletno 
oziroma glede na potrebo. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. 
Trajanje projekta: projekt se izvaja vsakoletno. 

 
Stanje projekta 

V letu 2016 je bil opravljen nakup nekaj pisarniškega pohištva, nakupa telekomunikacijske opreme ter ostale opreme 
za delo OU. S proračunom za leto 2018 sredstva ohranjamo na ravni preteklih let. 

 

 

1272 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov-NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za adaptacijo in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na naslovu CKŽ.  

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-07-0006 Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov 

Namen in cilj projekta 

Izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja v upravni zgradbi na naslovu CKŽ  

Stanje projekta 

V letu 2016 se je izvedla obnova serverske sobe v Službi za pravne in splošne zadeve, ter predvidena menjava svetil 
za energetsko varčnejša, predvsem v prostorih, kjer se luči koristijo v večji meri (hodniki, pritlične in senčne pisarne, 
sejne sobe). V letu 2018 so na postavki zagotovljena sredstva v višini 20.000, ki jih planiramo za obnovo klimatskega 
sistema v upravni stavbi in za menjavo dotrajanih oken in drugih del v prostorih I. nadstropja CKŽ 14 – stari del. 
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3000  D R U Ž B E N E   D E J A V N O S T I 
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3000  D R U Ž B E N E   D E J A V N O S T I 

 

1. del 

A. Bilanca odhodkov 

 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

 

      1.   Opis področja proračunske porabe 

Programsko področje zajema različne dejavnosti s področja tehnične kulture, ki zajema raziskovalno delo 
in učenje veščin iz vseh področij tehnike in naravoslovja.   

 

2.     Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o javnih financah  
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,  
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Krško.  

 

3.     Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je spodbujanje zanimanja za tehnična znanja, razvoj  in uporabo teh znanj v praksi. 

 

4.    Oznaka in nazivi glavnih programov:  

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost  

 

 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

 

1.  Opis glavnega programa 

Raziskovalna dejavnost zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih 
nalog in projektov  s področja tehnične kulture. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je spodbujanje zanimanja za tehnična znanja, razvoj  in uporabo teh znanj v praksi. 

 

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

Spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi, izvedba posameznih akcij in 
prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.  

Kazalci: število izvedenih programov s področja tehnične kulture, število vključenih. 

 

4.   Podprogrami znotraj glavnega programa: 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
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1. Opis podprograma 

Podprogram zajema projekte, izbrane z vsakoletnim javnim razpisom, področja pa se opredelijo na osnovi  
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture in sicer  radioamaterstvo, jamarstvo, 
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, modelarstvo, astronomija in druge dejavnosti s področja 
tehnične kulture. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike, 
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Krško. 

 

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje zanimanja za tehnična znanja, razvoj  in uporabo teh znanj v praksi. 

 

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

Spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi, izvedba posameznih akcij in 
prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.  

 

Kazalci: 6 izvedenih programov s področja tehnične kulture, 200 vključenih. 

 

3248 Tehnična kultura – dejavnost društev  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancira se dejavnost društev preko javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične 
kulture. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena.  

 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 

      1.   Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine  znotraj področja proračunske porabe 

 

Na področju trga dela sledimo ciljem višje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in 
konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.  

 

2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020   
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 (Vlada RS  

             sprejela 21.1.2016) 

- Katalog ukrepov APZ  

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

- večja zaposlenost, tudi z večjo  udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z   

       boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev, 

- izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah  
- spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. 

 

4.    Oznaka in nazivi glavnih programov:  

        

        1003 Aktivna politika zaposlovanja 

 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

 

1. Opis glavnega programa 

 
Glavni program vključuje ukrepe, ki predstavljajo prednostne naloge na področju trga dela. Kot dodatni vir 
financiranja ob sredstvih proračuna, se koristijo sredstva Zavoda za zaposlovanje RS, EU in drugih 
sofinancerjev. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

Dolgoročni izid programa bo večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela, zaradi pridobivanja novih 
znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.  

 

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

 

 Čimvečje število vključeni oseb v program APZ. 

 

  4.   Podprogrami znotraj glavnega programa: 

        V okviru Oddelka za družbene dejavnosti se izvaja podprogram glavnega programa 10039001  

        Povečanje zaposljivosti. 

 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

 

1. Opis podprograma 
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Javna dela so v zakonu o urejanju trga dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa aktivne 
politike zaposlovanja »Kreiranje delovnih mest«. Ta ukrep je med drugim namenjen spodbujanju delovne 
in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, programi ukrepa pa se izvajajo zlasti pri 
neprofitnih delodajalcih.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-
1 in 47/15 – ZZSDT) 

- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/2014 in 
60/15). 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja  in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje 
delovnih mest.  

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena 
v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar 
najdalj za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v 
program javnega dela lahko podaljša, in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ. 

  

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

Predvideva se sofinanciranje javnih del na naslednjih programih: 

- kultura: 2 osebi v Valvasorjevi knjižnici Krško, 1 oseba v Kulturnem domu Krško, 1 oseba v JSKD, OI 
Krško 

- vzgoja in varstvo predšolskih otrok: 2 osebi v Vrtcu Krško (ena za potrebe Vrtca Krško, ena za potrebe 
vseh vrtcev občine Krško) 

- socialno varstvo: 13 oseb na različnih področji socialnega varstva  (9 oseb CSD Krško,  2 osebe Društvo 
gluhih in naglušnih in 2 osebi Dom starejših občanov Krško)  

- osnovno šolstvo: 6 oseb, in sicer OŠ Leskovec pri Krškem – 2 osebi za pomoč Romom pri socializaciji ter 
1 oseba za učno  pomoč za OŠ Leskovec in OŠ Podbočje,  1 oseba v OŠ Koprivnica za potrebe učne 
pomoči v OŠ Senovo, OŠ Koprivnica, OŠ Brestanica in OŠ Raka, 1 oseba v  OŠ Jurija Dalmatina Krško 
za potrebe učne pomoči v OŠ JD Krško in OŠ dr.M.Rostoharja Krško; od 1.9.2016 dalje se pri Ljudski 
univerzi Krško izvaja program Pomoč pri izvajanju programov za občane, katerega izvaja 1 oseba  

- šport: 4 osebe na različnih področjih športa (1 oseba OŠ JD Krško, 1 osebi NK Krško, 1 osebi OŠ Senovo, 
1 osebi OŠ Leskovec) 

- mladi: 5 oseb v Mladinskem centru Krško, 1- 2 v okviru nevladnih organizacij. 

 

3151 Javna dela na programih kulture – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov javnih del za področje kulture na območju 
občine Krško (»Pomoč v knjižnici«, » Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih« in »Pomoč pri  

organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev«).  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Zakon o urejanju trga dela.  Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje štirih zaposlitev. Sredstva na 
postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena.  

 

3451 Javna dela na programih vzgoje in varstva predšolskih otrok  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del v vrtcih – učna in druga pomoč otrokom, 
učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja. Javno povabilo za izbor izvajalcev javnih del za 
leto 2018 Zavod še ni objavil, tako da bo končni obseg potrebnih sredstev za ta namen odvisen od izbora 
ter sofinanciranja programov javnih del s strani Zavoda ter občine. V letu 2016 sta dve osebi vključeni v 
program javnih del z nazivom Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencev 
izobraževanja, in sicer v Vrtcu Krško. En delavec opravlja delo za potrebe Vrtca Krško, en delavec pa za 
potrebe vseh vrtcev v občini Krško.  

 

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

    načrta razvojnih programov 

 

Zakon o urejanju trga dela. Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje dveh zaposlitev preko javni del 
v vrtcih.  

 

3551 Javna dela na programih socialnega varstva - NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Javna dela na programih socialnega varstva bodo sofinancirana javna dela 
in drugi zaposlitveni programi za potrebe izvajalcev v mreži javne službe socialnega varstva v občini. 
Zaposlitve predstavljajo pomoč pri izvajanju redne dejavnosti. V letu 2016 je v programe vključenih 14 
oseb na različnih področjih socialnega varstva, in sicer: 9 oseb CSD Krško, 1 oseba Društvo Sonček, 2 
osebi Dom starejših občanov Krško. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Zakon o urejanju trga dela. Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje 12 zaposlitev.  

 

 

3651 Javna dela na programih osnovnega šolstva  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za  izvajanje dodatne učne pomoči učencem z učnimi težavami, 
pomoči Romom pri socializaciji ter pomoči pri izvajanju programov za občane. Dodatna učna pomoč se 
izvaja pri vseh predmetih, največ pa pri matematiki, slovenskem jeziku, angleškem jeziku, kemiji in fiziki. 
Delo se izvaja po pouku v šolskih prostorih. Z vključitvijo v program javnih del se na eni strani zmanjšuje 
število brezposelnih, prav tako pa sama učna pomoč vpliva na učno uspešnost učencev, ki so je deležni. 
Pomoč pri izvajanju programov za občane se izvaja na Ljudski univerzi Krško, občasno pa na nekaterih 
osnovnih šolah v občini Krško (Jurija Dalmatina Krško, Leskovec, Senovo), in sicer kot podpora osnovnim 
šolam pri vzpostavljanju začetne komunikacije s priseljenimi učenci in njihovimi starši, motiviranje in 
usmerjanje staršev in otrok v jezikovne tečaje slovenščine na LU Krško ipd. V letu 2016 se javna dela Učna 
pomoč izvajajo v štirih osnovnih šolah s petimi  izvajalci, in sicer:  OŠ Leskovec pri Krškem – 2 osebi za 
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pomoč Romom pri socializaciji, OŠ Podbočje 1 oseba za učno  pomoč za OŠ Leskovec in OŠ Podbočje,  1 
oseba v OŠ Senovo za potrebe učne pomoči v OŠ Senovo, OŠ Koprivnica, OŠ Brestanica in OŠ Raka, 1 
oseba v  OŠ Jurija Dalmatina Krško za potrebe učne pomoči v OŠ JD Krško in OŠ dr.M.Rostoharja Krško, 
javna delo Pomoč pri izvajanju programov za občane se izvaja z enim javnim delavcem. Javno povabilo za 
izbor izvajalcev javnih del za leto 2018 Zavod še ni objavil, tako da bo končni obseg potrebnih sredstev za 
ta namen odvisen od izbora ter sofinanciranja programov javnih del s strani Zavoda ter občine. 

 

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

     načrta razvojnih programov 

 

Zakonska podlaga je  Zakon o urejanju trga ter na tej osnovi sklenjena tripartitna pogodba o izvajanju 
programa javnega dela. Izračun upošteva stroške 6 zaposlenih preko javnih del v osnovnih šolah oz. LU 
Krško, in sicer: OŠ Leskovec pri Krškem – 2 osebi za pomoč Romom pri socializaciji ter 1 oseba za učno  
pomoč za OŠ Leskovec in OŠ Podbočje,  1 oseba v OŠ Koprivnica za potrebe učne pomoči v OŠ Senovo, 
OŠ Koprivnica, OŠ Brestanica in OŠ Raka, 1 oseba v  OŠ Jurija Dalmatina Krško za potrebe učne pomoči 
v OŠ JD Krško in OŠ dr. M. Rostoharja Krško ter 1 zaposleno osebo preko javnih del na Ljudski univerzi 
Krško.  

 

3751 Javna dela na programih športa - NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z Nacionalnim programom športa (NPŠ) država soustvarja pogoje za razvoj športa. Pomemben pogoj za 
razvoj športa so športni objekti. Za brezhibno delovanje javnih športnih objektov in izvajanje pogodbenih 
programov športa v lokalni skupnosti je potrebno zagotoviti kader, ki ne bo v veliki meri finančno bremenil 
izvajalce športa. Sistem javnih del, ki ga država podpira, omogoča veliko pomoč izvajalcem športa pri 
realizaciji njihovih zastavljenih športnih programov. V letu 2016 so  v program vključenih 4 osebe na 
različnih področjih športa, in sicer: 1 oseba OŠ JD Krško, 1 oseba NK Krško, 1 oseba OŠ Senovo, 1 oseba 
Srednješolski center. Končni obseg potrebnih sredstev za ta namen bo odvisen  od izbora ter sofinanciranja 
programov javnih del s strani Zavoda ter občine. 

 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Zakon o urejanju trga dela.  Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje treh zaposlitev. Sredstva na 
postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena.  

 

3851  Javna dela na programih dela z mladimi – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programa javnih del, ki jih koristijo izvajalci programov za otroke in mladino na območju 
občine Krško. Planirano je sofinanciranje programov javnih del za javni zavod Mladinski center Krško in 
nepridobitne organizacije s področja mladinskega sektorja.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Zakon o urejanju trga dela.  Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje 6 -7 zaposlitev. Sredstva na 
postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena.  

 



 80

 

3853 Sofinanciranje drugih zaposlitvenih programov - NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Sofinanciranje drugih zaposlitvenih programov na programih socialnega 
varstva bodo sofinancirani drugi zaposlitveni programi za potrebe izvajalcev v mreži javne službe 
socialnega varstva v občini. Zaposlitve predstavljajo pomoč pri izvajanju redne dejavnosti. Pri planiranju 
sredstev je upoštevano sofinanciranje štirih oseb, v projektu Osebna asistenca pri Društvu za cerebralno 
paralizo Sonček Posavje in Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Zakon o urejanju trga dela. Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje 4 zaposlitev. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

 

1.   Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine  znotraj področja proračunske porabe 

 

Občina Krško že vrsto let izvaja postopke legalizacije največjega romskega naselje v občini (Kerinov Grm). 
V naselje sta že pripeljana pitna voda in elektrika. Urejen je dostop do naselja, kot tudi ulice (ceste) v 
naselju. Zagotovljeno je tudi delovanje oddelka vrtca, ki deluje v okviru OŠ Leskovec. Cca 17 lastnikov 
romskih objektov je pridobilo vso potrebno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 

 

Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2015 – 2025 (program ukrepov še ni sprejet) in Strategija 
reševanja romske problematike v občini Krško za obdobje 2015 do 2024 (v pripravi) 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

Dolgoročni cilj programa je ureditev bivalnih razmer v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

 

Na področju komunalne dejavnosti se občina Krško prizadeva zagotoviti osnovno komunalno 
infrastrukturo v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo.  V obeh primerih  gre za ureditev fekalnega 
kanalizacijskega omrežja. Za Drnovo je potrebno še izdelati projektno dokumentacijo, v kateri bo 
predvidena priključitev romskega dela naselja na obstoječe kanalizacijsko omrežje v vasi Drnovo.  V Za 
poseg v Kerinovem Grmu je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekta Ureditev fekalne kanalizacije na 
Drnovem in Kerinovem Grmu naj bi bila realizirana v letih 2017 in 2018. Vsekakor je uspeh projektov 
vezan na sofinanciranje države.  
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

Dolgoročni cilji progama so ureditev osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih Drnovo in 
Kerinov Grm. S tem so bodo zagotovili osnovni pogoji za življenje in bivanje v romskih naseljih in s tem 
tudi izkazana skrb za zdravo in urejeno okolje. 

 

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

 

 Število izgrajenih in legaliziranih komunalnih priključkov.   

 

  4.   Podprogrami znotraj glavnega programa: 

  

 V okviru Oddelka za družbene dejavnosti se bo izvajal  podprogram glavnega programa 16039005 -   

  Druge komunalne dejavnosti 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

1. Opis podprograma 

 

V okviru legalizacije je v romsko naselje Kerinov Grm v preteklih letih pridobilo pitno vodo, elektriko, 
dostopno cesto do naselja, ceste v naselju, avtobusno postajo, pripravljalni vrtec…. V letu 2016 je v naselju 
urejen sekundarni vodovod. V letih 2017 in 2018 občina Krško načrtuje še ureditev fekalne kanalizacije. 
Isti problem je na Drnovem na področju romskega dela naselja. Občina Krško pričakuje, da se bo v 
financiranje komunalne opreme obeh naselij vključila država (javni razpis).  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

 

Zapisani so v programu oddelka za gospodarsko infrastrukturo 

 

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

 

Dolgoročni cilj progama je ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo 
in zagotavljanje »normalnih« bivanjskih pogojev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev so število 
legaliziranih komunalnih priključkov v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo, v naslednjih dveh letih. 

 

 

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

 

Število legaliziranih komunalnih priključkov. 
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3862 Urejanje komunalne infrastrukture v romskih naseljih 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 

Postavka je namenjena za ureditev fekalne kanalizacije v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054 – 13 – 0021 - Urejanje infrastrukture v romskih naseljih 

 

3.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054 – 13 – 0021 Urejanje infrastrukture v romskih naseljih 

 

Namen in cilj projekta 

 

Sredstva so namenjena za ureditev fekalne kanalizacije  v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. 
Uspešnost projekta je odvisna od sofinanciranja države. Pričakuje se državni razpis za obe leti (2017 in 
2018). Upravičeni stroški, po izkušnjah iz preteklosti, so gradbena dela in gradbeni nadzor. DDV ni 
upravičen strošek.  V kolikor bo Ministrstvo za gospodarstvo spremenilo Uredbo, ki določa upravičene 
namene sofinanciranja, se lahko spremenil tudi namen in cilji koriščenja sredstev. 

 

Stanje projekta 

 

Za projekt ureditve fekalne v romskem naselju Kerinov Grm je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Obstoječa projektna rešitev predvideva izgradnjo lastne čistilne naprave. Če se pokaže, da bi se lahko 
ureditev fekalne kanalizacije urejala v sklopu urejanja kanalizacije na območju KS Veliki Podlog bi se 
projektne rešitve lahko tudi prilagodile novi situaciji. Za romski del naselja Drnovo se bo naročila izdelava 
PGD, PZI dokumentacije. Izvedbo na terenu predvidevamo v letih 2017 in 2018, dinamika izvedbe bo 
odvisna od zagotavljanja sofinanciranja s strani države.  

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

1.  Opis področja proračunske porabe 

 

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi državnega in občinskih 
proračunov so povezani s funkcijami upravljanja in nadzorovanja sistema zdravstvenega varstva, kot tudi 
z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, z 
zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja in vlaganja v kadre in 
opremo) ter z zagotavljanjem določenih nacionalnih programov, ki so posebej določeni z zakonskimi 
predpisi.  
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega 
varstva znotraj razvojne strategije RS ter so vgrajene v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2015-2025, ki temelji na Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in upošteva 
smernice zdravstvene strategije Evropske unije. Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega 
varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, 
spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.  

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

Dolgoročni cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema 
zdravstvenega varstva. Doseganje razvojnih ciljev temelji na osnovi že opredeljenih strategij in usmeritev 
je opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025.  

Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve 
in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter 
opredeli odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju. 
Pomembno je zagotoviti čim boljšo in za prebivalce Slovenije enakomerno dostopnost do kakovostno 
primerljivih zdravstvenih storitev.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

             1702 Primarno zdravstvo 

             1703 Bolnišnično varstvo 

             1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

             1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

 

1702 Primarno zdravstvo 

 

1. Opis glavnega programa 

 
Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili 
določenimi v zakonskih aktih.  
Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskih proračunov 
(investicije) in s sredstvi ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje), ki zagotavlja izvajanje osnovne 
zdravstvene dejavnosti, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri MZ na osnovi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti in Zakona o financiranju občin.  
Osnovno zdravstveno dejavnost bodo sicer izvajali ZD z zaposlenimi zdravstvenimi delavci ter zdravstveni 
delavci – koncesionarji in zagotavljali: nujno medicinsko pomoč; dispanzerske enote za izvajanje preventivnih 
in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge posebne skupine 
prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; 
laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo. Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v 
socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje oskrbovance organizirajo v okviru osnovne 
zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično 
ambulantno dejavnost. 
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Glavni program primarno zdravstvo vključuje sredstva, ki so namenjena financiranju investicijske dejavnosti 
na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi). 
 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

Doseganje razvojnih ciljev na osnovi že opredeljenih strategij in usmeritev je opredeljeno v novi Resoluciji o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025; temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, 
zagotavljanje ustreznih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v ZD.  

Čim boljša in za prebivalce Slovenije enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih 
storitev.  

 

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

 

Čim boljša in za prebivalce Občine Krško enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih 
storitev.  

V skladu z zagotovljenimi sredstvi bodo realizirane predvidene investicijske naloge na področju primarnega 
zdravstva. 

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov:  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

 

1. Opis podprograma 

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina in je dostopna vsem ljudem 
na lokalni ravni. Financira se iz občinskih proračunov in s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki 
zagotavlja izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna  pri 
Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakona o  financiranju občin (investicije). 

Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja zdravstveni dom, ki zagotavlja: nujno medicinsko pomoč, dispanzerske 
enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske 
in druge posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine, 
patronažno službo; laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo.  

Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje 
oskrbovance organizirajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, 
rehabilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost.  

Del zdravstvene dejavnosti na primarni ravni je tudi oskrba občanov z zdravili in zdravstvenimi pripomočki – 
lekarniška dejavnost.  
 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske podlage: 

- Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06,91/07, 
76/08,78/11 
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Uradni list  RS, št. 72/08 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05, 23/08 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Uradni list RS, št. 56/93 
- Zakon o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 72/06, 58/08, 14/13 
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, Uradni list RS, št. 79/97 
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- Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 36/04 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, Uradni list RS, št. 78/11 
- Sklepi glede problematike zdravstva v občini Krško št. 501-1/96 -1/18 (Občinski svet občine Krško, 
18.7.1996) 
- Usmeritve glede podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvenega varstva v občini Krško št. 140-
01-7/2004, Občinski svet občine Krško 29.6.2004, 23.9.2004 in 1.9.2005 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško, Uradni list RS, št. 78/11 

 

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

Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z 
zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstveni timi, prostori in oprema, vse ustrezno alocirano).  

 

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.  

 

3343 Sofinanciranje popolnitev zdravstvene ekipe 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje splošne ambulante Raka. Ambulanta je bila ustanovljena po Sklepu Občinskega sveta občine 
Krško z  dne 18.7.1996.  Splošna ambulanta Raka deluje dvakrat tedensko in zagotavlja enakomerno 
dostopnost do zdravstvene službe. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

 

1. Opis glavnega programa 

 
Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega 
stanja prebivalstva in promocijo zdravja. S tem programom uresničujemo družbeno skrb za zdravje, ki ima za 
cilj podaljševanje zdravega in produktivnega življenja državljanov ter zagotavlja izvajanje aktivnosti za 
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in sistema zdravstvenega varstva; ukrepov varovanja in krepitev 
zdravja; zmanjševanja razlik v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. V okvir programa sodijo 
tudi identificiranje, spremljanje in obvladovanje dejavnikov okolja, ki vplivajo na zdravje.  
 
 

2. Dolgoročni izidi glavnega programa 

 

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. S preventivnimi programi zdravstvenega 
varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in 
krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševali razlike v zdravju med posameznimi skupinami 
prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike 
predstavljajo bolezni in poškodbe.  
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3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

 Prebivalce v največji možni meri ozaveščati o ohranjanju in krepitvi zdravja in s tem kvaliteto življenja ter 
zmanjševati razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa  

 

 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  

 

3345    Posvetovalnica za starše in otroke – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju posvetovalnice za otroke in starše v prostorih Zdravstvenega doma 
Krško. 

 

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

     načrta razvojnih programov 

 

Izračun upošteva predvidene stroške za leto 2016 glede na trenutno veljavna izhodišča, in sicer za 0,5 
delovnega mesta kliničnega psihologa ter sredstva za didaktiko.   

 

3349 Program za krepitev zdravja  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju zdravstveno terapevtskih letovanj in kolonij. Razdeljena bodo na 
javnem razpisu.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva se razdelijo na javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 97/2011). 

 

3350 Deratizacija  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za preprečevanje prekomernega razmnoževanja glodavcev. Preprečevanje 
nastajanja gospodarske in morebitne zdravstvene škode. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Financiranje deratizacije obrežij Save in Krke ter pritokov v naseljenih krajih in naselja Kerinov grm. 
Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 
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3744 Dotacije društvom in organizacijam  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje pogojev za delo društev, ustanovljenih za izvajanje programov s področja zdravstvenega 
varstva. 

Iz sredstev na postavki bodo sofinancirani: programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu 
na področju zdravstvenega varstva, programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami, programi za promocijo zdravja v občini Krško, programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 
zdrav način življenja, programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja 
občanov, programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom 
posameznih zdravstvenih storitev. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Sredstva se razdelijo na javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 97/2011). 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1. Opis glavnega programa 

 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško 
ogledno službo.  

  

2. Dolgoročni izidi glavnega programa 

 

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje 
mrliško ogledne službe. 

 

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

Uspešno izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva, kot nam nalaga področna zakonodaja, kritje 
stroškov mrliško pregledne službe in izvajanje drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa   

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

1. Opis podprograma 

Naloga občine je, da skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega 
programa se financirajo programi in storitve zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe na področju občine 
ter motiviranje in pridobivanje krvodajalcev in darovalcev tkiv. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 

1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 
87/11, 91/13) 

2. Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 79/2010) 

3. Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) 

 

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo, v primeru potrebe pa kri, krvne pripravke in 
tkiva. 

 

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam 
prebivalstva. 

 

3340 Prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov  

3341 Zavarovanje oseb brez prejemkov  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za naše občane – osebe brez 
dohodkov oz. druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

V skladu z 21.točko 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine   dolžne   
plačevati   prispevke   za   obvezno   zdravstveno   zavarovanje  za tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov 
in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število 
upravičencev,  ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja se stalno povečuje in se 
do opaznejšega zmanjševanja brezposelnosti najbrž ne bo zniževalo. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da so občine  dolžne   plačevati   
prispevke   za   obvezno   zdravstveno   zavarovanje  za tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov in ne 
morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

3351 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Krško - NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pridobivanju in motiviranju krvodajalcev in darovalcev tkiv, kamor sodijo stroški 
za promocijo programa in motiviranje krvodajalcev in delodajalcev. Pomembna naloga RKS je motivirati 
ljudi za darovanje tkiv v korist bolnikov, ki tkiva nujno potrebujejo za življenje. V ta namen združenje 
pripravlja številna predavanja, okrogle mize, na katerih poskuša motivirati za vpis v register in pridobitev 
izkaznice »Darovalec«. V okviru postavke se sofinancirajo tudi drugi programi, s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v območni enoti Krško, kot na primer: Skrb za zmanjševanje socialne 
izključenosti, Smo, ker nas potrebujejo, Mladi prostovoljci Rdečega križa, Preventivna zdravstvena 
dejavnost otrok in mladostnikov, Prva pomoč, Ekipe PP rdečega križa…) 
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

 

Sredstva so na postavki v primerjavi s preteklim letom nespremenjena in temeljijo na porabi sredstev 
preteklega leta.   

 

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

1. Opis podprograma 

Naloga občine je zagotavljati sredstva za delovanje mrliško ogledne službe, ki mora pri umrlih ugotoviti vzroke 
smrti. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, 56/93,15/08). 

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.  

 

3344 Mrliško ogledna služba  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob smrti je potrebno opraviti zdravstveni mrliški ogled. V stroške mrliškega ogleda spadajo tudi stroški 
transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije.  

Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu pravi, da je plačnik obdukcij občinski organ 
pristojen za zdravstvo.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva so na postavki v primerjavi s preteklim letom spremenjena in temeljijo na porabi sredstev 
preteklega leta.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe 

 

Kultura 

Občina Krško uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev zanjo. Občina je v ta namen 
ustanovila javne zavode, ostalim izvajalcem kulturnih programov in projektov (drugi zavodi, društva in 
zveze društev, Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, samostojni ustvarjalci na področju kulture ter lastniki 
kulturnih spomenikov in kulturne dediščine) pa sofinancira izvajanje programov preko javnih razpisov. 
Občina skrbi tudi za javno infrastrukturo in investicije na področju kulture. 

 

Šport 

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost 
življenja posameznika. Ukvarjanje s športom je prostovoljno. S športom se državljani lahko ukvarjajo 
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neorganizirano ali samostojno, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. Šport je 
pomembno javno dobro in tudi ekonomska kategorija, zato je smiselno, da ga država in lokalna skupnost 
spodbujata in sofinancirata. Področje športa pri nas je urejeno z Zakonom o športu (Ur. list RS št. 22/98) in 
Nacionalnim programom športa 2014-2023 (Ur. list RS, št. 26/2014). Oba krovna dokumenta zavezujta 
državo in lokalne skupnosti za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu obsega naloge 
nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredeljene v Nacionalnem programu 
športa in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, 
kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov in športne infrastrukture. Glede na usmeritve 
Nacionalnega programa športa, država in lokalna skupnosti so dolžne sofinancirati šport po merilih za izbor 
in uresničevanje letnih programov športa, ki jim bodo morali zadostiti posamezni nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti. Za uresničevanje športnih programov je zelo pomembna dobro urejena mreža športnih objektov 
v lasti lokalne skupnosti. 

 

Mladinska dejavnost 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju mladinskega sektorja z zagotavljanjem pogojev za 
opravljanje mladinske dejavnosti v okviru javnega zavoda Mladinski center Krško in nevladnih organizacij 
s področja mladinskega sektorja ter njihovih zvez. Občina skrbi tudi za javno infrastrukturo na področju 
mladinskega sektorja, mladim pa so namenjeni različni ukrepi posameznih politik (stanovanjske, 
zaposlovanja, mobilnosti, participiranja, izobraževanja, organiziranja, zdravja, informiranja..) 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program Posavja 2014-2020  
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2013-2017 
- Bela knjiga o športu 
- Resolucija o nacionalnem programu športa 2014-2023 
- Nacionalni program za mladino 2013-2022 
- Prenovljeni okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) 
- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Lokalni program za mladino na območju občine Krško za obdobje 2016 - 2019 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 
- Zagotavljanje pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti. 
- Ohranjanje kakovosti in pestrost ponudbe umetniških programov. 
- Ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.  
- Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture. 

- Soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Krško ukvarja s športom. 

-     Izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva . 

-     Zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa. 

-     Povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom. 

-     Zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa. 

- Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade , omogočiti mladim lažji prehod 
v odraslost ter izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih 
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

 

1.   Opis glavnega programa  

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturnih in ostalih 
dejavnosti v javnem interesu. 

 

2.   Dolgoročni cilji  glavnega programa 

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 

 

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

Cilji: obnova, vzdrževanje objektov kulturne dediščine v lasti občine in drugih lastnikov preko javnega 
razpisa, vzpostavljanje in razvoj muzejskih vsebin.  

Kazalci: 5 obnovljenih objektov, 1-2 nove oz. prenovljene muzejske zbirke oz. vsebine . 

 

4.   Podprogrami znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina  

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

1. Opis podprograma 

Podprogram je namenjen obnovi spomenikov, ki so v  lasti občine, pomoči pri obnovi drugim lastnikom 
dediščine preko javnega razpisa. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in podzakonski akti 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine in podzakonski akti 
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa  

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev             
Zaščita, vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih, vzdrževanih objektov 
kulturne dediščine. 

 

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

Pomoč pri obnovi drugim lastnikom dediščine preko javnega razpisa, obnova objektov kulturne dediščine 
v lasti občine.  

Kazalci: 5 obnovljenih, vzdrževanih objektov kulturne dediščine. 

 

3152 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva NORP 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranju obnove kulturne dediščine preko javnega razpisa. 
 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054 – 16 - 0002 Obnova kulturne dediščine preko javnega razpisa  

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054 – 16 - 0002 Obnova kulturne dediščine preko javnega razpisa  

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove kulturne dediščine preko javnega razpisa. 

 

Stanje projekta 

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje projektov obnove in vzdrževanja premične in nepremične kulturne 
dediščine, namenjenega zemljiškoknjižnim lastnikom, posestnikom ali upravljavcem kulturne dediščine, ki 
ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine so v l. 2018 predvidena sredstva 5-6 
projektom obnove kulturne dediščine v enakem obsegu kot v preteklih letih. 
 

18029002 Premična kulturna dediščina  

 

1. Opis podprograma 

Podprogram obsega varstvo premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski 
programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine  
- Zakon o zavodih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev 

in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev  
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva 

kulturne dediščine   
- Pravilnik o registru kulturne dediščine  
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju premične kulturne dediščine 

in določitvi državnih muzejev  
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture  
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 

kulture  
- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad 

Rajhenburg za obdobje 2014 – 2018 
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa  
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine 

na območju občine Krško 

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotavljanje pogojev za varstvo in promocijo muzejskih zbirk, vključevanje kulturne dediščine v 
turistično ponudbo, sofinanciranje vzpostavitve  in obnov muzejskih zbirk v okviru  muzejskih  enot 
javnega zavoda Kulturni dom Krško (Mestni muzej Krško, enota Grad Rajhenburg.  

 

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

Sofinanciranje prenove, dopolnitve in vzpostavitve novih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg.   

Nadaljnje sofinanciranje zbirk in vsebin v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu (Mestnem muzeju 
Krško).  

Kazalci: 2-3 nove oz. prenovljene muzejske zbirke oz. vsebine. 

 

 
3172 Ohranjanje premične kulturne dediščine - sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena varstvu in promociji premične kulturne dediščine, ki je v lasti občine.  
 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054 – 08 – 0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu 

OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg  

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054 – 08 – 0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za ureditev zbirk in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu.  

 

Stanje projekta 

Sofinanciranje se je začelo v letu 2009 s postopkom javnega naročila za celovito oblikovanje Mestnega muzeja 
Krško, nabavo opreme in pripravo zbirk za Valvasorjev kompleks, kar se je po načrtih nadaljevalo tudi v vseh 
naslednjih letih in nadaljuje tudi v letu 2014 in se bo predvidoma zaključil v letu 2019. Del sredstev je bil 
pridobljen na razpisu v letu 2009 za projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z akronimom Pot 
medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom, sofinanciranega iz EU sredstev - Operativnega programa 
IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, ki se je zaključil v letu 2012. Na novem pozivu za sredstva Operativnega 
programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, na katerega smo prijavili projekt »Kulturne, tradicijske in 
dediščinske vezi med Posavjem in Zagrebačko županijo z akronimom Stoletja sobivanja«, nismo bili uspešni. 
Sredstva so bila v letih 2014 – 2016 namenjena prenovi razstave del Vladimirja Štovička in urejanju depoja, 
ob tem pa tudi občasne razstave kot so Prvi krški borci, Neviodunum, razstava o dr. Mihajlu Rostoharju,idr. V 
l. 2018 se za nadaljnje vzpostavljanje in urejanje zbirk  v Valvasorjevem kompleksu namenja 20.000 EUR. 
 

OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg  

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za ureditev zbirk in drugih vsebin na gradu Rajhenburg. 

 

Stanje projekta 

V letu 2011 je bila izvedena študija za postavitev muzejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg in v letu 
2012 sprejet DIIP. Po neuspeli prijavi za sredstva Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, 
na katerega smo prijavili projekt »Kulturne, tradicijske in dediščinske vezi med Posavjem in Zagrebačko 
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županijo z akronimom Stoletja sobivanja«, je bilo na gradu Rajheburg  do vključno leta 2016  zagotovljeno: 
viteška oprava, zeliščni vrt, ureditev renesančnega okna, razstava arhitekturni razvoj gradu, osvetlitev in 
senčila za razstavne prostore, razstava Brestanica skozi čas, odkup del za stalno zbirko »Ora et labora« Rajka 
Čubra. Projekt ureditve zbirk na gradu Rajhenburg se bo predvidoma zaključil leta 2020. Predvideno je tudi 
črpanje evropskih sredstev v okviru nove finančne perspektive. V l. 2018 se za nadaljnje vzpostavljanje in 
urejanje zbirk  in drugih vsebin na gradu Rajhenburg namenja 20.000 EUR. 

 

1803 Programi v kulturi 

 

1. Opis glavnega programa  

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo in druge programe v kulturi. 

 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, 
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov, 
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in 
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture. 

 

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

Število obiskovalcev, izposojenih knjižnih gradiv ipd. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

1 8 0 3 9 0 0 1  K n j i ž n i č a r s t v o  i n  z a l o ž n i š t v o  

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

1 8 0 3 9 0 0 1  K n j i ž n i č a r s t v o  i n  z a l o ž n i š t v o  

 

1. Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v 

knjižnicah ipd. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
- Zakon o knjižničarstvu, 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- Zakon o zavodih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakon o javnih uslužbencih  
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,  
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, 
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- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v 
več občinah, in stroškov krajevnih knjižni, 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 
kulture, 

- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 

kulture, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, 
- Strateški načrt javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015 - 2019. 

 

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

- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim 
večjega obsega storitev, 

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj 
knjižnice v večnamenski informacijski center, 

- zagotoviti pogoje  za delovanje vseh enot knjižnice. 

  

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

- zagotavljanje sredstev za plače, 
- pokrivanje materialnih stroškov za delovanje Valvasorjeve knjižnice in njenih enot v občini Krško, 
- zagotavljanje sredstev za izobraževanje 
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa knjig. 

 

Kazalci: Zastavljeni cilji usklajeni z zakonodajo in letnim načrtom: 6000 članov, 114.000 obiska, 365.000 
izposojenega,  nakup 4.760 enot knjižnega gradiva. 

 

3101 Valvasorjeva knjižnica - sredstva za plače  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in davek na plače za zaposlene v 
Valvasorjevi knjižnici Krško. V knjižnici je redno zaposlenih 18 redno zaposlenih delavcev, od teh 2 
delavki za polovični delovni čas. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja za plače 
sredstva v višini sorazmernega deleža celotnih stroškov glede na število prebivalcev. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Nemoteno delo v osrednji knjižnici, dislociranem mladinskem oddelku in obstoječi mreži izposojevališč na 
Vidmu in na Senovem. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu.  

 

 

3121 Valvasorjeva knjižnica - materialni stroški  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V postavki pa so zajeti naslednji materialni stroški: programski stroški (materialni stroški za delo – strokovni 
priročniki in pripomočki za delo, prevozi ipd), splošni neprogramski stroški (materialni stroški, ki nastanejo 
pri obratovanju in vzdrževanju) in delež skupnih materialnih stroškov knjižnice vezanih na dejavnost. 
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
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Materialni stroški obsegajo pokrivanje stroškov v osrednji knjižnici, dislociranem mladinskem oddelku in 
obstoječi mreži izposojevališč na Vidmu in na Senovem. Zagotavljanje materialnih pogojev za delo knjižnice 
skladno s sprejetimi in usklajenimi finančnimi načrti knjižnice.  

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu.  

 

3122 Valvasorjeva knjižnica – sredstva za izobraževanje  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov izobraževanja zaposlenih v knjižnici. Občina Kostanjevica na Krki 
iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za izobraževanje v višini sorazmernega deleža celotnih stroškov.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.  

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu.  

 

3131 Valvasorjeva knjižnica - nakup knjig 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Cilj je zagotoviti dovolj velik fond 
temeljne zaloge knjižničnega gradiva, ki bo po strokovnosti, pestrosti in informativnosti zadovoljil osnovne 
potrebe uporabnikov knjižničarskih storitev. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja 
sredstva za nakup knjig stroške v obsegu, ki je določen v Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov 
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Nakup novega knjižničnega gradiva je eden od temeljnih pogojev za opravljanje knjižničarske dejavnosti, kot 
jo predpisuje zakonodaja in določajo pravilniki in uredbe.  

Višino potrebnih sredstev določajo standardi in normativi (upoštevani so minimalni standardi. Del sredstev 
za nakup prispeva tudi Ministrstvo za kulturo.  

 

18039002 Umetniški programi 

 

1. Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost javnega zavoda Kulturni dom Krško in vseh njegovih enot ter financiranje 
programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti  javnega zavoda 
Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško, muzejsko dejavnost Posavskega muzeja Brežice.   

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- Zakon o zavodih, 
- Zakon o javnih uslužbencih  
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi  
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 

kulture,  
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev 

in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, 
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- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 
kulture, 

- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, 
- Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad 

Rajhenburg za obdobje 2014 – 2018, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica, 
- Strateški načrt Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 2015 – 2030, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, 
- Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 - 2020. 

 

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

            Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine 
in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Kazalci: kakovost in pestrost 
gledališke ponudbe in kino dejavnosti, glasbene dejavnosti, muzejskih programov, porast števila 
obiskovalcev, števila dogodkov, vključenosti v turistično ponudbo regije. 

 

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

- Zagotavljanje sredstev za porivanje stroškov rednega delovanja Kulturnega doma Krško, katerega 
dejavnost je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, vključno z enotami 
Mestni muzej Krško, Galerija Krško in enoto Grad Rajhenburg. 

- Sofinanciranje abonmajskih predstav v Kulturnem domu Krško. 
- Sofinanciranje programov v Kulturnem domu Krško, vključno z enotami Mestni muzej Krško, Galerija 

Krško in enoto Grad Rajhenburg. 
- Sofinanciranje programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti  

javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško.  
- Sofinanciranje dogovorjenih muzejskih programov Posavskega muzeja Brežice, vezanih na dediščino 

območja Občine Krško. 

  

 Kazalci: število obiskovalcev na vseh dogodkih.  

 
3134 Sredstva za plače – Kulturni dom Krško  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka zajema delni obseg plač, drugih osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca in davek na plače za 
zaposlene v Kulturnem domu Krško, vključno z enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in enoto Grad 
Rajhenburg. V KDK se za leto 2018 predvideva 23 redno zaposlenih delavcev.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Nemoteno delo v kulturnem domu in mestnem muzeju, postopno zaposlovanje ustrezno usposobljenega 
kadra skladno z veljavno sistemizacijo, ki bo sposoben opravljati naloge, ki jih nalaga zakon. Višina 
planiranih sredstev za l. 2018 je enaka kot v preteklem letu. Sredstva za plače zaposlenim bo zavod  ob 
proračunskih sredstvih občine pridobil tudi iz naslova izvajanja javne službe in izvajanja dejavnosti na trgu 
ter projektnih virov.  

 

 
3184 Sredstva za Kulturni dom Krško - materialni stroški  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka zagotavlja delno pokrivanje vseh materialnih stroškov delovanja Kulturnega doma in celotno 
pokrivanje materialnih stroškov enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. Materialni 
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stroški zajemajo obratovalne stroške (pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, najemnine, elektrika, 
ogrevanje voda, varovanje premoženja, zavarovalne premije), za del javne službe na področju posredovanja 
kulturnih vrednot v skladu z dejavnostjo, ki je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni 
dom Krško in usklajenimi finančnimi načrti kulturnega doma.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Višina planiranih sredstev je zaradi nižje porabe v minulih letih za 30.000 EUR nižja kot v preteklem letu. 

 
3147 Sofinanciranje abonmajev v Kulturnem domu Krško – sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranje abonmajskega programa v Kulturnem domu Krško. S tem prispevamo 
k doseganju vse višje kakovosti v abonmajski ponudbi. Abonmajske predstave so dobro obiskane, abonenti so 
iz vsega Posavja. S sofinanciranjem teh stroškov dosegamo nižjo ceno vstopnic in bolj kakovosten program. 
V letu 2018 bo abonma obsegal 9 predstav za odrasle (zeleni in modri), za otroke (rumeni abonma) pa 7 igrano 
lutkovnih predstav (rumeni abonma).  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Višina planiranih sredstev upošteva realizacijo v preteklih letih. 

 
3148 Sredstva za Kulturni dom Krško – sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranje programov v Kulturnem domu Krško, vključno z enotami Mestni muzej 
Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. S tem prispevamo k doseganju višje kakovosti v programski 
ponudbi in k izobraževanju občanov – otrok, mladine in odraslih, Mestnemu muzeju Krško in enoti Grad 
Rajhenburg pa razvoj programske ponudbe, zagon dejavnosti in uspešno umeščanje Mestnega muzeja Krško 
in Gradu Rajhenburg v lokalni in širši prostor, za kar bo Kulturni dom pridobival sredstva tudi preko javnih 
razpisov. 
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Strateški načrt enot javnega zavoda Kulturni dom Krško, predlog letnega plana, realizacija preteklih let. 

 
3150 Sredstva za drugih kulturnih programov - sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Postavka je namenjena financiranju programom in projektom lokalne javne službe na področju likovno – 
galerijske dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško in dogovorjenih 
muzejskih programov Posavskega muzeja Brežice, vezanih na dediščino območja občine Krško. 

 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  

Izvajanje programov lokalne javne službe na področju likovne galerijske dejavnosti na območju občine 
Krško na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, aktualnega Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Sklepa o soustanoviteljstvu in Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Posavski muzej Brežice. Višina skupno  planiranih sredstev za l. 2018 je enaka kot v preteklih letih 
(17.000 eur  za Galerijo Božidar Jakac in 15.000 eur za Posavski muzej). 
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18039003 Ljubiteljska kultura 

 

1. Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture , ki jih izvajajo 
društva in druge NVO ter samostojni ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture na območju občine Krško 
ter programov Javnega sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- Zakon o društvih, 
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
- kulturnih projektov in 
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se 

sofinancirajo iz proračuna občine Krško  

 

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

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture,  
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru. 

Kazalci:  porast kvalitete programov in projektov, kulturnih društev in drugih NVO ter samostojnih 
ustvarjalcev v kulturi, odzivnost obiskovalcev. 

 

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

- izvedba javnega razpisa oz. javnega poziva za kulturne projekte in programe, 
- zagotoviti sredstva za dogovorjene programe JSKD, OI Krško,  
- doseči čim višjo kakovost in odmevnost  izbranih programov. 

 

 Kazalci: 12 območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, 5 kulturnih dogodkov v 
starem mestnem jedru Krškega,  40 izvedenih  letnih programov ustvarjalcev na področju kulture.  

 
3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Sredstva se bodo delila skladno s pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva in na podlagi 
pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Krško. 
Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 

   

3135 Financiranje kulturnih programov – JSKD - NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva zaobjemajo sofinanciranje programov, ki jih izvaja JSKD OI Krško na področju organiziranja 
ljubiteljske kulture v občini Krško. S tem zagotavljamo ohranjanje visoke ravni delovanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini.  
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Na osnovi Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti se bo sofinanciralo območne oziroma regijske 
revije oziroma srečanja otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov, literatov, otroških in odraslih 
gledaliških skupin, plesnih skupin, likovnih skupin ipd.,  izvedbo posameznih izobraževanj za člane kulturnih 
društev in otroke,  izvedbo razstavnega programa v Dvorani v parku, Poletnih glasbenih večerov v parku, 
prireditev ob Dnevih evropske dediščine 2018, izvedbo drugih strokovnih nalog s področja kulture. Sredstva 
na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 
 
3146 Druga plačila v kulturi  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena programom in projektom nevladnih organizacij, ki se ne sofinancirajo preko javnega 
razpisa. Gre za programe, ki imajo po zakonu isti status kot javna služba, ali za tiste programe, za katere zakon 
določa, da jih lahko odobri župan, če jih ni bilo mogoče prijaviti na javni razpis.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Druga plačila zajemajo druge kulturne programe nevladnih organizacij. 
Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 
 
3185 Štipendije s področja kulture – sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena štipendiranju posameznikov, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju 
kulturne dediščine, da bi se jim omogočilo pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter 
pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se 
ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter 
ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna. Sredstva se oddeljujejo v okviru vsakoletnega javnega 
razpisa, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Posavje  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Na postavki  je planiranih  5.000,00 EUR, kar ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. Višina 
mesečne štipendije znaša največ 30% minimalne plače in se izplačuje v skladu s Pravilnikom o podeljevanju 
štipendij s področja kulture Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine 
Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica. 
 
 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

1. Opis podprograma 

Program med drugim zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje zavodov s področja kulture na področju 
družbenih dejavnosti, zlasti za tiste, katerih lastnica je Občina Krško. Tu spadajo Kulturni dom Krško s 
svojima enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg ter Valvasorjeva knjižnica 
Krško. 

Prav tako podprogram zajema tudi pokrivanje nekaterih stroškov delovanja kulturnih objektov  in izrednim 
kulturnim projektom občine. 

Podprogram zajema tudi  financiranje dejavnosti v zvezi z izgradnjo nove knjižnice v Krškem, vključno z 
zagotavljanjem zemljišča in z dokončanjem izdelave projektne in investicijske dokumentacije.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
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- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
- Zakon o knjižničarstvu 
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na - področju 

kulture 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v 

več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 
- Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 
- Finančni načrt zavoda 
- Pogodba o tekočem in investicijskem vzdrževanju KD Krško z enotama in  Valvasorjeva knjižnica Krško. 
- Veljavni prostorski akti 
- Splošna gradbena zakonodaja 

 

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

 

Zagotoviti pogoje za delovanje in razvoj knjižničarstva ter drugih kulturnih dejavnosti v občini. Zagotoviti 
pogoje za varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih 
kulturnih dejavnosti v občini. 

Dolgoročni načrt bomo dosegali z zadostnimi vsakoletnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje zavodov 
s področja kulture in sredstvi za nove investicije s področja kulture.  

 

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

Posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih 

zavodov na področju kulture in pridobitev potrebne dokumentacije za nove investicije. 

kot tudi zagotavljanje pogojev za izgradnjo nove knjižnice v Krškem (odkup potrebnega zemljišča in (ali) 
nakup objekta Podmornice)   

 

3173 Vlaganje v druge kulturne programe – sredstva NORP  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so  namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje in opremo v Valvasorjevo knjižnico Krško, 
Kulturni dom Krško z enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg Izvedla se bodo 
najnujnejša potrebna dela in nabavila potrebna opreme.  

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema- Valvasorjeva knjižnica Krško 

OB054-07-0019 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Kulturni dom Krško 

OB054-10- 0011 Mestni muzej Krško 

OB054-11-0049 Investicije in inv. vzdrževanje – Grad Rajhenburg 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema- Valvasorjeva knjižnica Krško 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Valvasorjevi knjižnici Krško. Izvedla so 
bodo najnujnejša potrebna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, kar javni zavod izpostavi kot 
najbolj potrebno. 
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Stanje projekta 

Sofinanciranje v opremo ali investicijsko vzdrževanje se bo nadaljevano tudi prihodnosti, saj smo kot 
ustanovitelj javnega zavoda dolžni skrbeti za vzdrževanje objekta ali nakup potrebne opreme.  

 

 

OB054 -07 -0019 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Kulturni dom Krško 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Kulturnem domu Krško. Nabavila se bo 
torej potrebna oprema ali izvedlo investicijsko vzdrževanje na delu, za kar je javni zavod izpostavil kot 
najbolj potrebno. 

 

Stanje projekta 

Sofinanciranje v opremo ali investicijsko vzdrževanje se bo nadaljevano tudi prihodnosti, saj smo kot 
ustanovitelj dolžni skrbeti za vzdrževanje objekta ali nakup potrebne opreme.  

 

OB054-10 -0011 Mestni muzej Krško 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Mestnem muzeju Krško. Nabavila se bo 
potrebna oprema ali izvedlo investicijsko vzdrževanje, kar javni zavod izpostavi kot najbolj potrebno.  

Stanje projekta 

Sofinanciranje v opremo ali investicijsko vzdrževanje se bo nadaljevano tudi prihodnosti, saj smo kot 
ustanovitelj dolžni skrbeti za vzdrževanje objekta ali nakup potrebne opreme.  

 

OB054-11-0049 Investicije in inv. vzdrževanje – Grad Rajhenburg 

Namen in cilj projekta 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo Gradu Rajhenburg. Nabavila se bo potrebna 
oprema ali izvedlo investicijsko vzdrževanje, kar javni zavod izpostavi kot najbolj potrebno.  

 

Stanje projekta 

Sofinanciranje v opremo ali investicijsko vzdrževanje se bo nadaljevano tudi prihodnosti, saj smo kot 
ustanovitelj dolžni skrbeti za vzdrževanje objekta ali nakup potrebne opreme.  

 

3182 Druga plačila v kulturi 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb. Cilj je ohranjanje doseženega 
nivoja v kulturi.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Druga plačila zajemajo:  
- plačilo pogodbenih obveznosti za Kapucinski samostan,  
- plačilo stroškov električne energije za Ajdovsko jamo, Galerijo Štoviček,  

- druge izredne kulturne programe občine.  



 103

Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 

 

3250 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica – NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 

Na podlagi sklepa OS iz septembra 2015, je občina Krško pristopila preverjanju možnosti umestitve nove 
knjižnice v območju Kapucinskega samostana v Krškem. V letu 2016 je bila izdelana idejno arhitektonska 
zasnova za novi objekt knjižnice ( dve varianti). Obe je podprl tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine iz 
Ljubljane. Občinski svet občine Krško je na novembrski seji 2016 sprejel  Dokument identifikacije 
investicijskega projekta – Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem. V letu 
2017 je predviden začetek izdelave potrebne investicijske in projektne dokumentacije ter sprememba in 
usklajevanje prostorskih dokumentov, ki veljajo na območju starega mestnega jedra.  V letu 2018 pa  naj 
bi stekla gradbena dela na obnovi dela samostana, adaptaciji obstoječe knjižnice kot tudi na novem prizidku. 
Zaključek investicije se pričakuje v letu 2020.  

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice v Krškem  

Namen in cilj projekta 

Osnovni namen projekta je zagotavljanje zakonsko predvidenih pogojev za delovanje Valvasorjeve 
knjižnice v Krškem, ki kot javni zavod s področja kulture že vrsto let deluje v neustreznih prostorskih 
pogojih. Občina Krško se že vrsto let prizadeva za reševanje prostorskih problematike delujoče knjižnice. 
V letu 2016 je dozorela ideja o umestitvi knjižnice v območje obstoječega Kapucinskega samostana. Projekt 
predvideva sanacijo ter preureditev obstoječe knjižnice, sanacijo in preureditev za potrebe knjižnice večjega 
dela preostalega samostanskega kompleksa ter gradnjo novega prizidka na mestu samostanskih vrtov. 
Uspeh projekta je vezan na  soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane, zato so njihovi 
strokovnjaki vključeni v projekt že v fazi izdelave idejne zasnove. S tem bo tudi dosežen cilj projekta, 
Valvasorjeva knjižnica ostaja v starem mestnem jedru, sicer na drugi lokaciji. S tem se bo tudi uredil 
kapucinski kompleks, ki bo tudi sam  prišel na vrsto za sanacijo.  

 

Stanje projekta 

V letu 2016 sta bili izdelani dve varianti arhitektonske zasnove za umestitev nove knjižnice, izgradnjo 
prizidka in adaptacijo obstoječe knjižnice. Obe rešitvi sta  usklajeni z mnenjem ZVKD Ljubljana. Opravljen 
je tudi nakup potrebnih objektov in zemljišč. Novembra 2016 je OS občine Krško sprejel Sklep o potrditvi 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega 
samostana. V letu 2017 se bo izdelala potrebna investicijska in projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI…), 
v letu 2018 se bodo začela izvajati prva gradbene dela. Zaključek projekta se predvideva v letu 2020.  

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

 

1. Opis glavnega programa:  

 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje različnih programov na področju 
športa, za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih 
objektov v občini Krško.  

V okviru tega programa se zagotavljajo tudi sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in 
mladinske dejavnosti. V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in objekta Mladinskega 
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centra Krško ter za vzdrževanje mladinskega letovišča v Nerezinah s katerim upravlja Zveza prijateljev 
mladine Krško. 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se zagotovijo javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje 
naslednjih vsebin: 

- interesna športa vzgoja otrok in mladine 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
- športna rekreacija 
- kakovostni šport 
- vrhunski šport 
- šport invalidov 
- razvojne in strokovne naloge v športu 
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov 
- delovanje Športnih zvez 

 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

 

Med prednostne naloge uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo 
poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujamo 
športne programe za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na 
zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki omogočajo promocijo občine Krško doma in 
po svetu. 

Na področju športne infrastrukture je cilj občine zagotoviti pogoje za razvoj vseh športnih panog od 
tradicionalnih do novejših. Javni športni objekti morajo biti dostopni vsem uporabnikom ne glede v katerem 
delu občine živijo. Osnovni moto je: šport in rekreacija za vse, šport in rekreacija v vsako vas. 

 

Temeljna usmeritev programa dela z mladimi, je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim 
sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih 
v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da 
se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje. 

 Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo Mladinskega centra Krško (prostor, oprema) in 
letovišča ZPM v Nerezinah. 

 

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

 

Letni cilji se zapišejo v letni programom športa (v nadaljevanju: LPŠ). V njem so določeni programi športa, ki 
se bodo sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega 
programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu.  

Za področje mladinskega sektorja so letni cilji v skladu z Lokalnim programom za mladino 2016-2019, v 
okviru tega podprograma se nanašajo na  zagotavljanje pogojev za redno delo Mladinskega centra Krško in 
sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu v skladu s cilji razpisa ter 
zagotavljanje drugih ukrepov, ki mladim omogočajo lažji prehod v odraslost. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

-  18059001 programi športa  

- 18059002 Programi za mladino 
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18059001 Programi športa  

 

1. Opis podprograma 

 

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni 
otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito 
vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo 
prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. 

Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki omogočajo promocijo občine Krško doma in po svetu. 
Podpirali bomo športne programe invalidov ter gradnjo športnih objektov, pri čemer bomo posebej pozorni 
na enakomerno razporeditev objektov po posameznih KS. Pozorni bomo na izobraževanje športnih 
delavcev ter založništvo in znanstveno raziskovalno delo na področju športa. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)  

- Nacionalni program športa  (Ur. list RS št. 26/2014) 
- Pravilnik o vrednotenju športnih programov Občini Krško (Ur. list RS št. 86/11)  
- Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa (Ur. list RS  

   št. 88/00, 91/05)  

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

 

Cilji: 

   -  soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Krško ukvarja s športom 

-  izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva 

   -  zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa 

   -  povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom 

      -  zagotavljati raven kakovostnega in vrhunskega športa 

  

 Kazalci: 

- Procent uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni 
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom 
- delež športno aktivnih prebivalcev nad 30 % 
- površina športnih objektov na prebivalca (0,5 m2 pokritih in 3 m2 nepokritih)   
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu 
- število kategoriziranih športnikov na področju občine 

 

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

Cilji: 

- povečevanje procenta uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni 
- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom 
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini 
- izgradnja športnih objektov, pokritih in nepokritih 
- pokritost celotne občine s športnimi objekti 
- povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse 
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu 
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini 
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- zagotavljanje pogojev za šport invalidov 

  Kazalci: 

- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa  
- število novo pridobljenih objektov za potrebe športa 
- število m2 novo pridobljenih površin za šport 
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu 
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov 

 

 

3741 Dotacije za športne dejavnosti  

 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega s letnim programom                             

športa v občini  Krško. Občina Krško zagotavlja javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: interesna 
športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovosti in vrhunski šport, 
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna dejavnost študentov, kakovostni šport, 
vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šolski šport, znanstveno – raziskovalna dejavnost v športu, 
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, založniška dejavnost v športu, 
informacijski sistem v športu. Sredstva so razdeljena izvajalcem športnih programov na osnovi javnega 
razpisa. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izhodišče je Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju športnih programov 
Občini Krško. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s 
preteklim letom ostala nespremenjena. 

 

3746 Dotacije Športni zvezi  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s Pravilnikom o vrednotenju športnih programov Občini Krško Športne zveze  izvajajo naloge 
opredeljene v 24. členu Zakona o športu. V ta  namen bo občina Krško sklenila pogodbo z izvajalcem izbranim 
v okviru javnega razpisa, ki bo opredeljevala obseg izvajanja programov ter medsebojne obveznosti in pravice. 
V okviru postavke Sredstva za delovanje Športne zveze se namenjajo sredstva za kritje osnovnih materialnih 
stroškov in plače zaposlenega. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu.  

 

3743 Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev – sredstva NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Krško je pred leti nabavila kombinirana vozila za potrebe športa. Vozila so v upravljanju ŠZ Krško, 
uporabljajo jih športna društva, člani ŠZ Krško za prevoze na tekmovanja, skladno s sprejetim pravilnikom. 
Vozla so dotrajana in bo postopno potrebno zagotoviti nova. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom.  

 

 

3. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB054 – 17-0015  Športna zveza Krško – nakup kombi vozila 

 

3.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054 – 17-0015  Športna zveza Krško – nakup kombi vozila 

Namen in cilji projekta 

Sredstva so zagotovljena za nakup kombi vozila.  

Stanje projekta  

 

V letu 2018 bo potreben nakup oz. odplačilo kombi vozila za potrebe delovanje športnih društev v občini 
Krško. 

 

3745 Dotacije za druge športne dejavnosti  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s Nacionalnim programom športa lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa s 
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Iz postavke bomo 
sofinancirali izvedbo občinskih, področnih in državnih tekmovanj za osnovne in srednje šole, kot tudi finančno 
podpirali druge nepredvidene akcije med letom, ki jih bodo izvajale organizacije s področja športa.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izhodišča so pravilnik o izvedbo šolskih športnih tekmovanj, pogodba s področnim izvajalcem šolskega 
športa za področje Posvaja in letni programi športa posameznih izvajalcev akcij in drugih športnih 
tekmovanj. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim 
letom ostala nespremenjena.  

 

3748 Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98) v 21. členu določa: »Športna društva, ki izvajajo letni program športa 
imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov 
pred drugimi izvajalci«. Nacionalni program športa v RS (Ur. list RS št. 26/2014) v delu, ki govori o vsebini 
in obsegu nacionalnega programa, govori o obveznosti lokalne skupnosti da, med ostalim, financira uporabo 
športnih objektov za izvajalce letnega programa športa.  Pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v 
občini Krško v 18. členu pravi: »Sofinancirajo se tisti športni objekti, ki so namenjeni za izvajanje 
dogovorjenega letnega programa športa, opredeljenega s pravilnikom za vrednotenje in izbor programov športa 
v Občini Krško. Pri javnih športnih objektih se sofinancira strošek funkcionalnega obratovanja – uporabnina 
po ceniku, ki ga določi občinski svet. Pri drugih športnih objektih se sofinancira strošek funkcionalnega 
obratovanja – najemnina kot za primerljiv objekt pod pogojem, če ni možna izvedba programa v javnem 
športnem objektu«.  
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

- odobreni programi na javnem razpisu - število ur programa športa 
- pogodbe o uporabi telovadnic in športnih dvoran 
- cenik dvoran in telovadnic 

 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu.  

 

3749 Ostala plačila na področju športa  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Krško  spodbuja številne oblike športne dejavnosti. Plavanje je športa panoga, ki ima dolgo tradicijo 
v Krškem. Postavka Druga plačila na področju športa je namenjena  zagotavljanju pogojev za delovanje 
Plavalnega kluba Celulozar Krško, ki je v letu 2006 ostal brez bazena na Vidmu. Vadba Plavalnega kluba 
trenutno poteka v bazenih OŠ JD Krško in OŠ Leskovec, v poletnih mesecih na bazenu v Brestanici, vendar 
pa se vadba in priprave  zagotavljajo tudi v drugih bazenih izven občine Krško. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Športni objekti so za športno dejavnosti opremljene in urejene površine in prostori. Zakon o športu (18. člen) 
pravi: Javni športni objekti so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti. Mreža 
javnih športnih objektov obsega obstoječe javne športne objekte. Načrtovanje novih in posodobitev obstoječih 
športnih objektov je naloga lokalne skupnosti. Pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Krško predvideva posebno proračunsko postavko na področju športa, v kateri bi se zagotavljala sredstva 
namenjena za načrtovanje in gradnjo novih objektov ter posodobitev obstoječih. Občina Krško je v letu 2008 
naročila izdelavo študije o mreži športnih objektov v občini Krško, ki bo tudi v naslednjih letih osnova za 
načrtovanje in gradnjo športnih objektov v občini. Projekti načrtovane izgradnje in posodobitve športnih 
objektov v letu 2018 so vsebovani v NRP. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Na področju športne infrastrukture je cilj občine zagotoviti pogoje za razvoj vseh športnih panog od 
tradicionalnih do novejših. Javni športni objekti morajo biti dostopni vsem uporabnikom ne glede v katerem 
delu občine živijo. V vsakem kraju v občini Krško morajo biti izgrajena osnovna igrišča za ukvarjanje 
športom.  Osnovni moto mora biti: šport in rekreacija za vse, šport in rekreacija v vsako vas. 

Na področju športne infrastrukture je cilj občine zagotoviti pogoje za razvoj vseh športnih panog od 
tradicionalnih do novejših. Javni športni objekti morajo biti dostopni vsem uporabnikom ne glede v katerem 
delu občine živijo. V vsakem kraju v občini Krško morajo biti izgrajena osnovna igrišča za ukvarjanje 
športom.  Osnovni moto mora biti: šport in rekreacija za vse, šport in rekreacija v vsako vas. 

OB054-07-0025 Nogometno igrišče pri MC 

OB054-11-0049 Igrišče Dovško 

OB054-08-0040 Večnamenski dom Kerinov Grm 

OB054-13-0028 Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica 

OB054-16-0022 Športni objekti v občini Krško 
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2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0025 Nogometno igrišče pri MC 

Namen in cilj projekta 

V letu 2010 je bilo postavljeno novo igrišče z umetno travo v kompleksu stadiona Matije Gubca. S tem so 
se bistveno zboljšali pogoji za razvoj nogometa. Že zgrajeno igrišče je potrebno vzdrževati, samo tako bo 
kvalitetno služilo svojemu namenu.  

 

Stanje projekta 

Igrišče z umetno travo je v zelo dobrem stanju. Z kvalitetnem vzdrževanjem objekta se ohranja in podaljšuje 
življenjska doba objekta. Občina Krško v vsakoletnem proračunu zagotovi nekaj sredstev za odpravo 
pomanjkljivosti, ki se pojavijo v letu delovanja objekta. 

 

OB054-07-0028 Igrišče Dovško 

Namen in cilj projekta 

V letu 2011 je občina Krško zaključila investicijo izgradnja ŠRC Dovško. V okviru investicije je pridobljen 
moderen športni objekt, ki omogoča razvoj atletike, nogometa in rekreativne aktivnosti na Šenovem in 
širše. V okviru ŠRC Dovško deluje, na lokaciji Štirc, Nacionalni panožni športni center za mete (kladivo, 
disk, krogla, kopje). Na obeh objektih deluje tudi Atletska športna šola Primoža Kozmusa  

 

Stanje projekta 

V letu 2014 je bil uradno odprt Center za mete na Štircu. S tem so se omogočili pogoji za delovanje 
olimpionika Primoža Kozmusa na področju atletike. Svoj delež za vzpostavitev Centra je prispevala tudi 
Fundacija za šport. V vsakoletnem proračunu občine Krško občina zagotavlja sredstva za investicijsko 
vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture. Omenjena sredstva so tudi lahko vložek občine Krško, v 
primeru da pridobimo novo sofinanciranje Fundacije za šport  

 

OB054-08-0013 Večnamenski dom Kerinov Grm 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je v letu 2011 financirala postavitev večnamenskega doma v Kerinovem Grmu, v katerem 
so bili zagotovljeni prostori za delovanje pripravljalnega vrtca OŠ Leskovec, kot tudi prostori za delovanje 
različnih društev iz naselja Kerinov Grm ali prostori za delovanje različnih inštitucij, ki se ukvarjajo z 
romsko problematiko. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta 

 

Stanje projekta 

V letu 2018 so zagotovljena  sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta, ki bo podaljšalo življenjsko 
dobo objekta in preprečilo nastajanje škode na objektu.   

 

OB054-13-0028 Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica 

 

Namen in cilj projekta 
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Občina Krško je večinska lastnica Športne dvorane pri ŠC Krško  Sevnica (52 %). Kot večinska lastnica je 
občina Krško dolžna zagotoviti tudi določena sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta, ki ga je sicer 
občina (svoj delež) oddala v upravljanje Srednji šoli. Poleg športne dvorane se tudi nahaja parkirni prostor 
v makadamski izvedbi, ki ga je tudi nujno sanirati. Omenjeni parkirni prostor je črna točka na glavni 
vpadnici v mesto Krško.  

 

Stanje projekta 

V letu 2018 so zagotovljena  sredstva, za ureditev parkirnega prostora ob športni dvorani. Pred tem potrebno 
izdelati in uskladiti idejno zasnovo bodoče ureditve.  

 

OB 054-16-0022 Športni objekti v lasti občine Krško 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško se vsako leto prijavi na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje športne 
infrastrukture. Predmet razpisa so modernizacija obstoječih ali izgradnja novih športnih objektov v občini 
Krško.  Med prijavitelji na Fundacijo so pogosto tudi izvajalci športa v občini Krško (klubi in društva), ki 
upravljajo s občinsko športno infrastrukturo. V primeru pridobitve sredstev (občina ali društvo) je vedno 
potrebno parirati z lastnimi sredstvi. Postavka je namenjen za lažje črpanje sredstev Fundacije za šport ali 
tudi kakšnega drugega sofinancierja, ki pripravljen vlagati v športno infrastrukturo v lasti občine Krško.  

 

Stanje projekta 

Praviloma se javni razpis Fundacije objavi v jesenskem času. Pri malih projektih je pravilo, da Fundacija 
sofinancira do 50 % predvidenih sredstev. DDV ni upravičen strošek.  

 

3766 Investicije v objekte in opremo za področje športa – sredstva NORP  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Krško je leta 2008 sprejela študijo o mreži športnih objektov v občini Krško. Skladno s sprejeto študijo 
občina skrbi za vzdrževanje obstoječih in gradnjo novih športnih objektov. Pri tem občina skrbi, da so objekti 
enakomerno razporejeni po občini in da so zastopane vse športne panoge. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0024 Stadion Matije Gubca 

OB054-10- 0026 Bazen Krško 

OB054-15-0013 Delovanje drsališča v občini Krško 

OB054 – 15 – 0026 Postavitev čolnarn v občini Krško  

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0024 Stadion Matije Gubca 

 

Namen in cilj projekta 
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Štadion Matije Gubca je osrednji športni objekt v občini Krško. S sklepom Občinskega sveta občine Krško 
je bil leta 2002 bil razglašen za športni objekt občinskega pomena. Štadion ima vse pogoje za razvoj 
kvalitetnega in vrhunskega športa, predvsem nogometa, speedwaya, tenisa, balinanja...  

Kompleks štadiona vsebuje nogometno zelenico, tribuno, električno razsvetljavo, teniška igrišča, 
balinarsko igrišče, igrišče z umetno travo, poligon z naravno travo, ograje…. Občina Krško namenja v 
vsako letnem proračunu določena sredstva za vzdrževanje objektov in naprav, zamenjavo izrabljenih 
inštalacij, zavarovanje….vse v cilju ohranjanja štadionskih objektov v obratovalnem stanju in zagotavljanja 
daljše življenjske dobe objekta. Še posebno to velja za nogometno zelenico glavnega igrišča, ki nima 
ustreznega odvodnjavanja in drenaže. Zaradi tega je tudi ogroženo izvajanje nogometnih tekem v okviru 1. 
državne nogometne lige. 

 

Stanje projekta 

Zahvaljujoč skrbi lastnika (občine Krško) in uporabnikov (NK Krško, AMD Krško, Teniški klub Krško, 
Balinarski klub Krško) je stadion Matije Gubca v dokaj uporabnem stanju. Večji problem predstavlja 
odvodnjavanje nogometne zelenice glavnega igrišča. V zadnjih letih je občina Krško pristopila 
modernizaciji in preureditvi kompleksa stadiona Matije Gubca v Krškem. Tako je v letu 2016 zaključila z 
obnovo glavne tribune stadiona ter uredila nove bokse v dvorišču objekta AMD. Ravno tako je dobavila 
novi balon za potrebe Teniškega kluba, zagotovila prostore za Balinarski klub… V letu 2018 se bo, v okviru 
možnosti, nadaljevalo z ureditvijo stadionskega kompleksa s poudarkom na ureditvi odvodnjavanja in 
drenaže nogometne zelenice. Delalo se bo tudi na ustvarjanju pogojev za tv prenose, ureditvi vip tribune in 
ureditvi ostale športne infrastrukture.  

 

OB054-07-0025 Bazen Krško 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izgradnja pokritega bazena v Krškem. Mesto Krško je leta 2006 izgubilo bazen pri 
tovarni Vipap. Plavalni klub Celulozar je ostal brez osnovnih pogojev za izvajanje svoje dejavnosti. Od 
tega leta tudi potekajo prizadevanja za izgradnjo novega bazena. Občinski svet občine Krško je sprejel že 
dva sklepa o lokaciji  novega bazena: v kompleksu stadiona Matije Gubca in na lokaciji starega bazena pri 
tovarni Vipap. Občina Krško razpolaga še s poletnim kopališčem v Brestanici in dva šolska bazena (OŠ 
Krško in OŠ Leskovec). Lokacija pri stadionu ni ustrezala zaradi poplavnega območja, moralo se je čakati 
sprejetje DLN za HE Brežice, lokacija pri tovarni Vipap pa ne zadostuje po velikosti za 50 metrski bazen. 
Po številnih usklajevanjih je projektna skupina za novi bazen prvič v letu 2012 predlagala izgradnjo 
»kratkega«, 25 x 30 m bazena v Krškem. Analiza stroškov in koristi iz začetka leta 2014 je pokazala, da je 
za izgradnjo novega 25x30 m bazena potrebno zagotoviti cca 5 mio evrov sredstev, za brezhibno 
obratovanje bazena čez celo leto, pa je potrebno zagotoviti cca 300-400 tisoč evrov.  

Stanje projekta 

V začetku leta 2014 je bila izdelana analiza stroškov in koristi za izgradnjo novega bazena dimenzij 25 x 30 
m. Rezultati analize so bili v letu 2014 predstavljeni projektni skupini za novi bazen. Ob seznanitvi z vsemi 
podatki (izkoriščenost, upravičenost, cena izgradnje, stroški in način upravljanja, stroški obratovanja in dr) se 
bo o usodi novega bazena odločal občinski svet občine Krško. Pri celostni prenovi OŠ JD Krško se je pristopilo 
sanaciji obstoječega šolskega bazena (dolžina 12,5 m). Na OŠ Leskovec se je v letu 2014 energetsko obnovila 
stavba bazena, sam bazen pa ne (dolžina 16,66 m). Pri odprtem bazenu Brestanica so se pojavile ideje o 
postavitvi balona, ki bi omogočil podaljšanje plavalne sezone.  

 

OB054-15-0013 Delovanje drsališča v občini Krško 

Namen in cilj projekta 
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Občina Krško je v zimskem času 2013/2014 prvič v zgodovini zagotovila delovanje drsališča v starem 
mestnem jedru. Šlo je za klasično postavitev 300 m2 naravne ledene ploskve, ki se je izkazala kot dobra 
priložnost za preživljanje prostega časa v zimskem času za mlade. Zaradi pozitivnih izkušenj se je občina 
Krško odločila tudi v naslednjih letih zagotoviti možnost drsanja za svoje občane. V ta namen je nabavila 
plastično drsališče, ki ima lastnosti zelo podobne naravnem drsališču.  Sredstva so namenjena za zagotavljanje 
osnovnih pogojev za delovanje drsališča v novoletnem času. 

Stanje projekta 

Konec leta 2015 je občina Krško dobavila dodatnih 48 m2 plastičnega drsališča.  V letu 2018 se bodo 
zagotovila sredstva za postavitev drsališča na določeni lokaciji (stroški transporta, montaže in demontaže). 

 

OB054-15-0026 Postavitev čolnarn v Krškem in Brestanici 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je v letu 2015 dobavila dva objekta za potrebe čolnarn ob Savi. Na lokaciji Brestanica je dobavila  
gradbeni kontejner in ga gradbeno obdelala. Enostavni objekt stoji na zemljišču v lasti fizične osebe z njegovim 
soglasjem. Urejeno je tudi vstopno izstopno mesto na Savi.  Na lokaciji Krško je občina postavila mobilno 
hiško, ki zaenkrat stoji na občinskem zemljišču, ki je po mnenju Direkcije za vode RS poplavno. Vstopno 
izstopno mesto na Savi je urejeno. Občina ima pridobljeno soglasje za postavitev hiške na zemljišču v lasti 
RS, ki je fizično nekaj več oddaljeno od                                                   
vstopno izstopnega mesta in je za postavitev objekta potrebno pridobiti stavbno pravico od lastnika zemljišča, 
ki je plačljiva. Celo leto 2016 je potekalo usklajevanje med občino in ARSO –tom, ki je po novem Direkcija 
RS za vode. Razrešitev situacije se pričakuje v letu 2017, ko bi morala oba objekta biti v polni funkciji. V letu 
2018 se bodo opravila samo najnujnejša vzdrževalna dela na čolnarnah. 

Stanje projekta 

Oba objekta čolnarn sta oddana v upravljanje Kajak kanu klubu Krško, letnemu izvajalcu športa v občini 
Krško. 

3773 Bazen Brestanica - sredstva NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Krško je lastnica ŠRC Brestanica, ki vsebuje plavalni bazen olimpijskih dimenzij, otroški bazen in 
spremljajoče objekte. Cel kompleks je bil obnovljen, moderniziran in urejen v letu 2010. Občina Krško oddaja 
bazenski kompleks najbolj ugodnem najemniku. Vsako leto občina Krško investira v bazensko tehniko in 
opremo. V preteklih letih je med ostalim, bil spremenjen režim ogrevanja bazenske vode, sanirana 
kompenzacija, saniran del cevovoda med TeB in bazenom,….. Sredstva so namenjena za investicijsko 
vzdrževanje objekta glede na dejanske potrebe. Poslanstvo občine je, da zagotovi brezhibno delovanje bazena 
v času kopalne sezone. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0035 Bazen Brestanica 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0035 Bazen Brestanica 
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Namen in cilj projekta 

Predvideni so posegi v strojnici ali bazenski tehniki, v delu, ki je vezan na pripravo bazenske vode ter za 
morebitna ostala nujno potrebna dela na delih, ki niso bila predmet sanacije v letu 2010 ali v izboljšavah, ki so 
bile izvedene pozneje. S predvidenimi sredstvi se bodo zagotovili minimalni pogoji za uspešno kopalno sezono 
2018.  

 

Stanje projekta 

Inšpekcijske službe so v letu 2016 posebno pozornost namenile dobavi polnilne vode, katere karakteristike 
so bistvenega pomena za pripravo kvalitetne kopalne vode. Problematičen je tudi del cevovod za dobavo 
kopalne vode med TeB in bazenom, ki še ni bil saniran. Prav tako bo potrebno obnoviti še nekatere strojne 
inštalacije, ki bodo zagotovile uspešno izvedbo kopalne sezone 2018.  

 

18059002 Programi za mladino 

 

1. Opis podprograma 

Temeljna usmeritev programa dela z mladimi, je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim 
sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih 
v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da 
se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje ter lažje prehajajo v odraslost. Programe 
za otroke in mladino v naši občini izvajajo: Javni zavod Mladinski center Krško ter društva in zveze društev, 
ki so registrirana za izvajanje programov za otroke in mladino in imajo sedež v občini Krško. 

Program med drugim zajema investicijsko vzdrževanje zavodov na področju družbenih dejavnosti (delo z 
mladimi)  zlasti za tiste, za katere je občina lastnica. Tu spada Mladinski center Krško. V ta sklop spada 
tudi Zveza prijateljev mladine Krško, za kar občina Krško financira urejanje infrastrukture v počitniškem 
naselju Nerezine na Hrvaškem.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju  
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
- Zakon o javnih uslužbencih  
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Zakon o zavodih 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi  
- Odlok o mladini Občine Krško 
- Lokalni program za mladino na območju občine Krško za obdobje 2016 – 2019 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Krško 
- Finančni načrt zavoda 
- Pogodba o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja v MC Krško in sofinanciranje ZPM Krško. 

 

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade , omogočiti mladim izvajanje dejavnosti 
s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, zaposlovanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, 
javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok. Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne 
pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema), zagotoviti ustrezne pogoje 
za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in nadaljevanje urejanja naselja v Nerezinah. 
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Kazalci: nemoteno izvajanje letnega programa javnega zavoda Mladinski center Krško in programov 
mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade, porast, realizacija ukrepov Lokalnega programa za 
mladino, število udeležencev in dogodkov, realizacija aktivnosti v skladu z dogovorjenimi pogodbami. 

 

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

- zagotavljanje pogojev za redno delo Mladinskega centra Krško, 

- sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu v skladu s cilji razpisa in 
Lokalnim programom za mladino, 

- izvajanje drugih ukrepov, namenjenih mladim v skladu z aktualnim Lokalnim programom za mladino 
občine. 

Kazalci: nemoteno izvajanje letnega programa javnega zavoda Mladinski center Krško, število udeležencev 
in dogodkov, realizacija aktivnosti v skladu z dogovorjenimi pogodbami. 

 
3802 Mladinski center – plače  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Krško in s sprejeto sistemizacijo delovnih mest v Mladinskem centru. V letu 2018 bo Mladinski center 
Krško izvajal lastne dejavnosti, nudil podporo in pomoč ostalim izvajalcem programov za otroke in mladino. 
Postavka obsega sredstva za plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in davek na plače za 
direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v 
Mladinskem centru Krško.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Izračun upošteva stroške v preteklem letu. Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s 
preteklim letom. 
 

3803 Mladinski center - materialni stroški  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena za pokrivanje materialnih stroškov Mladinskega centra. V letu 2018 bo Mladinski 
center izvajal lastne dejavnosti, ob tem pa nudil podporo in pomoč ostalim izvajalcem programov za otroke in 
mladino. Pokrivanje materialnih stroškov Mladinskega centra, skladno s sprejetim planom in v okviru 
proračunskih zmožnosti.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Sredstva na postavki so za 5.000 EUR nižja v primerjavi s preteklim letom. 
 

3804 Mladinski center - sofinanciranje programov 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki jih bo izvajal Mladinski center 
Krško. Cilj je s pomočjo programov ustvariti center za ustvarjalno dejavnost mladih.  
Mladinski center vsako leto pripravi predlog programov za mlade, ki jih tudi finančno ovrednoti. Stroške 
programov pokriva iz različnih virov, glavni vir pa je proračun.  
Mladinski center bo v letu 2018 izvajal naslednje programe: Informiranje, svetovanje in preventiva; 
Izobraževanje; Prostovoljstvo; Programi s področja ustvarjalnih dejavnosti; Programi s področja klubske 
dejavnosti; Multimedijski center; Kreativno preživljanje prostega časa; Mednarodno sodelovanje in mladinske 
izmenjave; Programi za otroke; Koordinacijske dejavnosti in podporni programi lokalnim društvom oz. 
neformalnim; Mreža mladinskih točk, organizacija dogodkov prazničnega decembra. 
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Lokalni program za mladino 
na območju občine Krško 2016-2019.  Izračun upošteva stroške v preteklem letu.  Sredstva na postavki ostajajo 
nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 
 
 
3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino ter mladinskih projektov, ki so izbrani 
na javnem razpisu. Strokovna komisija pregleda programe, prijavljene na javni razpis in predlaga županu izbor 
programov za sofinanciranje. Del sredstev je v skladu z aktualnim Lokalnim programom za mladino namenjen 
delovanju Mladinskega sveta Krško. Cilj je spodbujati izvajanje čim bolj kakovostnih in pestrih programov za 
otroke in mladino, aktiviranje in organiziranje mladih.  
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju 
programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško in Lokalni 
program za mladino na območju občine Krško 2016 - 2019.  Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v 
primerjavi s preteklim letom. 
 
3852 Počitniško delo mladih – sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Na podlagi aktualnega Lokalnega programa za mladino v občini Krško za obdobje 2016-2019 bo Občina Krško 
v sodelovanju z gospodarstvom omogočila počitniško delo mladih in s tem pridobivanje prepotrebnih delovnih 
izkušenj za nadaljnje vključevanje na trg dela ter s tem uspešno prehajanje v odraslost.   
 
2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov  
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Lokalni program za mladino na 
območju občine Krško 2016 - 2019.  Na postavki je za sofinanciranje počitniškega dela mladih namenjenih 
15.000 EUR.  

3861 Vlaganje v področja programov za mladino – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja ali opreme 
Mladinskemu centru Krško.  

Sredstva so  namenjena tudi za ureditev otroškega letovišča v Nerezinah, in sicer za kategorizacijo 
omenjenega naselja.  

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0036 Mladinski center Krško 

OB054-08-0022 Sofinanciranje obnove poč. hišic ZPM v Nerezinah 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0036 Mladinski center Krško 
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Namen in cilj projekta 

Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in opreme Mladinskemu centru Krško se izvaja na podlagi 
potreb, ki jih zavod izkaže v svojih letnih planih oziroma načrtih.  

 

Stanje projekta 

Sofinanciranje v vzdrževanje objekta in nakup potrebne opreme se izvaja že kar nekaj let in se tako načrtuje 
tudi v prihodnje. 

 

OB054-08-0022 Sofinanciranje obnove poč.hišic ZPM v Nerezinah 

Namen in cilj projekta 

Za ureditev otroškega letovišča v Nerezinah se Zvezi prijateljev mladine Krško že nekaj let sofinancira del 
sredstev,  da se lahko postopno ureja kategorizacija omenjenega naselja in s tem omogoči številni  mladini, 
da svoje letne počitnice lahko preživljajo v priljubljenem naselju Nerezine  Za potrebe kategorizacije 
naselja Nerezine  se izvajajo nujna vzdrževalna dela na objektih, počitniških hišicah ZPM Krško.   

Stanje projekta 

Sofinanciranje naj bi se nadaljevalo tudi bodoče. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe 

 

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega 
programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov 
(zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki). Področje obsega tudi sistem vzgoje in 
izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, 
izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

- Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne 
mreže vrtcev. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke – 
Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. 

- Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje in zagotavljanje zakonskih pogojev za delovanje osnovnih šol 
in glasbene šole.  

- Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva. 
- Dostopnost izobraževanja odraslim. 
- Zagotavljanje  prevozov učencev do šole in nazaj, financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 Terciarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih 

 

1. Opis glavnega programa:  

      Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstih mesecih starosti do vstopa v 
osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti. 

 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

Kakovostna predšolska vzgoja. 

 

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

 

Cilji:  

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Krško zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje 
v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.  

2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje 
javne mreže vrtcev. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke 
– Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. 

3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Krško in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s 
tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti.  

4. V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcih, zaradi večjega vpisa otrok, 
zagotoviti delovanje novih oddelkov. 

 

Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce   

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:  

        19029001 Vrtci 

        19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

 

19029001 Vrtci 

 

1. Opis podprograma 
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Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu 
vključuje tudi varstvo  in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske 
vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in 
otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V začetku  šol.l. 2016/17 
znaša predvideno število vključenih otrok v vrtce občine Krško 1219 otrok, vključenih v 71 oddelkov. Med 
šolskim letom se bodo otroci še vključevali v vrtce glede na razpoložljive kapacitete, tako da bo število 
vključenih otrok zraslo na predvidenih 1264 otrok, vključenih v 73 oddelkov. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije, 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), 
- Zakon o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr.), 

- Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 61/10-
ZUOJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO),    

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št.97/03, 77/05, 120/05, 93/15),  

- Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško (Uradni list RS, št.48/16), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.58/11, 40/12, 90/12), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. št.27/14),  
- Pravilnik o organiziranju in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni   list RS, št. 

48/16),  
- Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010, Sklep o spremembi 

in dopolnitvi Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 13.9.2012, 
- Sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šol. leto 2016/2017, z     dne 

23.6.2016, 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

73/2000, 75/2005,33/2008,126/2008,47/2010,47/2013), 
- drugi predpisi. 

 

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

 

Cilji:  

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Krško zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje 
v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.  

2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje 
javne mreže vrtcev.  

3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke – Kurikul ter 
vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. 

              

             Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce 

 

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

Cilji:  

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Krško zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje 
v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce.  
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2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje 
javne mreže vrtcev. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke 
– Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. 

3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Krško in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s 
tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti.  

4. V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcih, zaradi večjega vpisa otrok, 
zagotoviti delovanje novih oddelkov. 

             Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce   

 

3440 Razlika v ceni  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom 
staršev, določenim na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. V okviru iste postavke se 
zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtcev, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj in niso element 
cene, kot npr. sredstva za dodatno strokovno pomoč, sredstva za stroške spremljevalcev v vrtcu. 

 

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

     načrta razvojnih programov 

 

Cene programov v vrtcih na območju občine  Krško za čas od 1.9.2016 dalje, Pravilnik o  organiziranju in 
plačevanja stroškov predšolske  vzgoje v Občini Krško, Navodila za pripravo odloka o proračunu občine 
Krško za leto 2018, predvideno povprečno število otrok vključenih v vrtce v šol. letu 2017/2018 ter 
predvideno povprečno število oddelkov vrtca v šol. letu 2017/18 na območju občine Krško, povprečni 
odstotek plačila staršev, delež prispevka občine.  

 

3442 Sofinanciranje vzgojnih programov – sredstva NORP  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za izvedbo vzgojnih dejavnosti vrtcev v naši občini v šolskem letu 2017/2018, ki 
bodo  organizirali takšne oblike dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvideno število otrok vključenih v vzgojne dejavnosti  v šol. letu 2017/2018, Navodila za pripravo 
odloka o proračunu občine Krško za leto 2018. 

 

3444 Najemnina za prostore VVZ  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so namenjena kritju stroškov za najemnino prostorov, v katerih Vrtec Krško (Gubčeva 6) in Vrtec 
pri OŠ Leskovec pri Krškem (»Nakupovalni center« v Krškem, prostori v Gostilni Arh v Velikem Podlogu) 
izvajata svojo dejavnost. Ravno tako se iz tega vira zagotavljajo sredstva za kritje najemnine v objektu 
Gasilskega  doma v Brestanici, za primer  povečanih potreb po vrtčevskih oz. šolskih prostorih.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Število najetih objektov, v katerih se izvaja dejavnost predšolske vzgoje ter mesečni strošek najemnine oz. 
uporabnine posameznega objekta, Navodilo za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018. 

 

3445 Tekoče vzdrževanje vrtcev  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objektov vrtcev. S tem se zagotavljajo 
pogoji za brezhibno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se 
pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, 
drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Stanje vzdrževanosti objektov in opreme, število oddelkov v vrtcih in tlorisna površina objektov vrtcev.  
Ugotavlja se tudi dejansko stanje objektov za zagotovitev sredstev za tekoče vzdrževanje. 

 

3446 Sofinanciranje razlike v ceni – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Krško je na svoji 18.seji dne 13.9.2012 sprejel Sklep o spremembi in dopolnitvi 
Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora, iz katerega  med drugim izhaja, da 
se plačila staršev za programe v vrtcih za otroke občine Krško, določenih na podlagi veljavnih predpisov, 
ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, dodatno znižajo do 50%. Enaka 
olajšava velja tudi za otroke, ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica ni Občina Krško, šolski 
okoliš tega javnega zavoda pa je oblikovan tako, da sega na območje občine Krško. Enaka olajšava velja 
tudi za otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Blanca, in bodo na podlagi sporazuma med 
Občino Krško in Občino Sevnica iz leta 2000 obiskovali Osnovno šolo Blanca. Na podlagi Sklepa o višini 
dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017 se plačila staršev od 
1.9.2016 dodatno znižajo za 30%. 

 

Dodatno sofinanciranje se zagotavlja od septembra 2010 dalje. Iz Pravilnika o organiziranju in plačevanju 
stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško izhaja, da je osnova za plačilo staršev za edinega ali 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec,  za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti 
del cene programa, najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok 
vključen. Občina Krško tako priznava za starše, katerih otroci so vključeni v javne vrtce,  dve vrsti olajšav, 
ki se zagotavljajo iz sredstev NORP, in sicer: dodatno znižanje plačil staršev do 50% ter,  osnova za plačilo 
staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je najnižja cena 
istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za kritje 
stroškov za dodatno sistemizirana delovna mesta v vrtcih, ki se ne krijejo iz  cene programa, je pa občinski 
svet Občine Krško podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest, kot npr. delovni terapevt v razvojnem 
oddelku. 
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko  

   načrta razvojnih programov 

Cene programov v vrtcih na območju občine  Krško za čas od 1.9.2016 dalje, Pravilnik o  organiziranju in 
plačevanja stroškov predšolske  vzgoje v Občini Krško, Navodilo za pripravo odloka o proračunu občine 
Krško za leto 2018, predvideno povprečno število otrok vključenih v vrtce v šol. letu 2017/2018 ter 
predvideno povprečno število oddelkov vrtca v šol. letu 2017/18 na območju občine Krško, povprečni 
odstotek plačila staršev, delež prispevka občine.  

 

3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu služnosti za parkirišča pri enoti Vila, ki spada k Osnovni šoli 
Leskovec pri Krškem. Del sredstev predstavlja tudi lastna sredstva za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ 
Brestanica, del sredstev pa je namenjenih energetskim sanacijam vrtcev in sicer za razna pripravljalna dela 
oziroma prijave na razne razpise.  

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško  

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A.B. Brestanica 

OB054-16-0023 Vrtci v občini Krško – energetske sanacije 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. Sredstva na tej 
postavki so  namenjena za pripravo potrebne dokumentacije za morebitne prijave na razne razpise, ki se 
pojavijo med letom in sicer za tiste vrtce, ki še nimajo svojega lastnega NRP-ja. 

 

Stanje projekta 

Sredstva so na voljo za investicijsko ali projektno dokumentacijo za razpise , ki se pojavijo med letom. 

  

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A.B. Brestanica 

 

Namen in cilj projekta 

Več kot 30 letni vrtec  ne zadostuje več trenutnim standardom in normativom, zato je novogradnja edina 
primerna rešitev. 

 

Stanje projekta 
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V letu 2017 se predvideva začetek izgradnje nadomestnega vrtca pri OŠ Brestanica, za kar že imamo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljeno vso dokumentacijo. Dela se bodo izvajala v letih 2017 in 
2018, za ta čas pa bodo otroci preseljeni po bližnjih lokacijah. 

 

OB054-16-0023 Vrtci v občini Krško – energetske sanacije 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotavljati pogojev za izvajanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. Sredstva na tej postavki so v letu 2018 namenjena za pripravo potrebne dokumentacije 
za morebitne razpise za energetske sanacije vrtcev. 

 

Stanje projekta 

V primeru morebitnih razpisov za namen energetskih sanacij vrtcev, moramo imeti predmetni projekt 
vsebovan v veljavnem proračunu občine.  

 

 

3463 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja 
ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. Sredstva na tej postavki so 
namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za vrtce v občini Krško, ki so take 
obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebni.  

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško 

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A.B. Brestanica 

OB054-16-0015 Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec 

OB054-17-0021 Vrtec Zdole 

 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. Sredstva na tej 
postavki so  namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za vrtce v občini Krško, 
ki so take obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebni.  

 

Stanje projekta 

Sofinanciranje v vzdrževanje objekta in nakup opreme se izvaja vsako leto, saj se s tem ohranja in 
podaljšuje življenjska doba objektov. 
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3464 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 23. člen-nepovratna sredstva 

3465 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 23. člen –povratna sredstva 

3466    Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – državna sredstva 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja 
ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Sredstva na tej 
postavki so v letu 2017 namenjena projektu Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Brestanica. 

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A.B. Brestanica 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ A.B. Brestanica 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Sredstva 
na tej postavki so sofinancerska povratna in nepovratna sredstva, ki bodo v letu 2018 namenjena novemu 
vrtcu v Brestanici. Del sredstev predvidenih tudi iz državnega proračuna, natančneje iz Eko sklada. 

 

Stanje projekta 

Za predmetni projekt bodo na voljo sofinancerska sredstva 23. člena ZFO-1 in sicer za povratna in 
nepovratna sredstva, kakor tudi sredstva državnega proračuna- Eko sklad. Za projekt imamo vso potrebno 
dokumentacijo, javni razpisa za izvedbo se predvideva v letu 2017, ko bo tudi pričetek del, ki se bodo 
izvajala vse do leta 2018. 

 

OB054-17-0021 Vrtec Zdole 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti prostorske pogoje za delovanje 
vrtcev, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za 
izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje 

 

Stanje projekta 

V letu 2016 se je pričela, na pobudo KS Zdole, izdelovati idejna rešitev za nove prostore vrtca na Zdolah, 
saj so obstoječi prostori v zelo slabem stanju in bi prenova obstoječega objekta bila predraga rešitev. V letu 
2017 se predvideva nadaljnje projektiranje. 

 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

 

1. Opis podprograma 

Sofinanciranje  bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice, financiranje  novoletne obdaritve 
predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in 
šoloobvezne otroke v občini Krško.  
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2. Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10,  

   61/10-ZUOJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO),    

-  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS,  

   št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15).  

 

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

 

S pomočjo takšnih programov predstaviti dejavnost predšolske vzgoje otrokom, ki niso vključeni v vrtec 
in s tem spodbujati vključevanje otrok v  redne programe vrtca, financirati  novoletno obdaritev predšolskih 
otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v 
občini Krško.  

 

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

 

Zagotoviti sofinanciranje bolnišničnega oddelka  v okviru višine planiranih sredstev,  financirati novoletno 
obdaritev predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za vse predšolske 
in šoloobvezne otroke v občini Krško.  

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

 

1. Opis podprograma 

Sofinanciranje  bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice, financiranje  novoletne obdaritve 
predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in 
šoloobvezne otroke v občini Krško.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10,  

   61/10-ZUOJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO),    

-  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS,  

   št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15).  

 

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

 

S pomočjo takšnih programov predstaviti dejavnost predšolske vzgoje otrokom, ki niso vključeni v vrtec 
in s tem spodbujati vključevanje otrok v  redne programe vrtca, financirati  novoletno obdaritev predšolskih 
otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v 
občini Krško.  

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotoviti sofinanciranje bolnišničnega oddelka  v okviru višine planiranih sredstev,  financirati novoletno 
obdaritev predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za vse predšolske 
in šoloobvezne otroke v občini Krško.  

 

3443 Sofinanciranje vrtca v Bolnici Brežice  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

V Splošni bolnišnici Brežice deluje oddelek vrtca Brežice, in je namenjen otrokom, ki so hospitalizirani v 
brežiški bolnišnici  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Število prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost, iz katerih otroci se zdravijo v Bolnišnici Brežic. 
Oddelek sofinancirajo občine Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice, Sevnica, Bistrica ob Sotli ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

 

3447 Sofinanciranje novoletne obdaritve predšolskih otrok  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbe novoletnega 
programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Za izvedbo novoletnega programa in obdaritev cca 1530 predšolskih otrok iz občine Krško v letu 2017 so 
zagotovljena sredstva v proračunu 2018.  

 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

 

1.    Opis glavnega programa 

 

Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja program obsega zagotavljanje kakovostne osnovnošolske 
izobrazbe. 

 

2.  Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

      Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje 
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3.  Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Glavni letni cilj je nadaljevati z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev, ki jih nalaga predpisana 
zakonodaja, zagotavljanje sredstev za plače in druge osebne prejemek zakonskih in nadstandardnih 
programov v osnovnih šolah, zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v osnovno šolo, izpolnjevanje 
zakonskih in drugih obveznosti za delovanje Glasbene šole Krško.  

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov 

 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

 

19039001 Osnovno šolstvo 

1. Opis podprograma 

Podprogram Osnovno šolstvo obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja, ki ga izvajajo 
naslednji javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina Krško: Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, 
Osnovna šola Koprivnica,  Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 
Podružnična šola Veliki Podlog, Osnovna šola Podbočje, Osnovna šola Raka, Osnovna šola XIV. divizije 
Senovo in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško.  

V šolskem letu 2003/2004 so prešle na 9-letno osnovno izobraževanje vse osnovne šole. Tako je na 
področju osnovnega šolstva v šolskem letu 2016/2017 v vse programe vključenih 2361 učencev, v 123 
oddelkih.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), 
- Zakon o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr.), 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-
ZOFVI-K), 

- Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v osnovnih šolah in vrtcih Občine Krško, 
z dne 17.07.2008, 

- Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, z 
dne 16.11.2009, 

- Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010. 
- Navodila za graditev osnovnih šola v Republiki Sloveniji (MŠŠ, maj 2007)  

 

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov. 

 

 

4.Glavni letni  izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 

       zastavljenih  ciljev 

 

Nadaljevali bomo z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev, ki jih nalaga šolska zakonodaja in 
ostali predpisi. 
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3601 Sredstva za plače - občinski del 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovnim šolam se iz te postavke zagotavljajo sredstva za varstvo vozačev (jutranje in popoldansko), za 
plače hišnikov-šoferjev, plačo šoferja zaposlenega na OŠ Leskovec pri Krškem za prevoz romskih učencev. 
Učencem vozačem je po zakonodaji potrebno zagotoviti varnost do odhoda avtobusov in kombijev (82. 
člen ZOFVI).   

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančne načrte osnovnih 
šol za leto 2018 ter Navodilo za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018. 

 

3605 Sredstva za plače - občinski del – sredstva NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za plačo in druge osebne prejemke učitelja plavanja pri OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, ter za sofinanciranje stroškov dela kuharice v OŠ Dr. Mihajla Rostoharja.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančne načrte osnovnih 
šol za leto 2018,  Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018  in potrebna sredstva 
za realizacijo sklepov  Občinskega sveta z dne 17.07.2008 in  z dne 16.11.2009.  

 

3621 Materialni stroški v osnovnih šolah  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje osnovnih šol. Občina 
Krško kot ustanovitelj osnovnih šol zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo 
iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor. 
V tej postavki so vključeni tudi stroški delovanja plavalnih bazenov v OŠ Jurija Dalmatina Krško in v OŠ 
Leskovec pri Krškem, katera lahko koristijo tudi učenci ostalih osnovnih šol. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Pri načrtovanju sredstev za proračun  za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančne načrte osnovnih 
šol za leto 2018 in Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018.  

 

3623 Dodatni programi v osnovnih šolah  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette Novo mesto nudi učencem iz 
občine Krško. To šolo na osnovi odločbe o usmeritvi (Zavod za šolstvo Novo mesto) trenutno obiskuje 1 
učenec.  
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2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali realizacijo porabljenih 
sredstev  v letu 2016.  

 

3625 Sredstva za tekoče vzdrževanje šol  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objektov osnovnih šol. S tem se 
zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče 
vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), 
mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije 
in opremo itn.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za finančni načrt za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali naslednja merila: Stanje 
vzdrževanosti objektov in opreme (podlaga Študija o trenutnem stanju vzdrževanosti in potrebnem 
investicijskem vzdrževanju objektov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, ki jo leta 2006 
izdelal Savaprojekt d.d.), število oddelkov v šolah in tlorisna površina objektov osnovnih šol.  

 

3627 Dodatni programi v osnovnih šolah – sredstva NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost obsega: sofinanciranje udeležbe na občinskih in državnih tekmovanjih v znanju (jezikovna, 
matematična, računalniška in druga), športu  in drugo. Iz te postavke se zagotavlja nabava knjig za učence, 
ki so bili odlični vsa leta osnovnega šolanja.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za finančni načrt za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali oceno realizacije 
porabljenih sredstev  v letu 2016 ter  Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018. 

 

3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolah  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja 
ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na tej postavki 
so namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za šole v občini Krško, ki so take 
obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebne.  

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi plačilu raznih projektnih rešitev ali geodetskih posnetkov, 
izračunov finančne vrzeli, manjših gradbenih del, ki niso vsebovana v NRP-jih, ki imajo svojo lastno šifro. 
Postavka je namenjena tudi energetskim sanacijam osnovnih šol. 

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0038 Osnovne šole v občini Krško 

OB054-16-0024 Osnovne šole v občini Krško-energetske sanacije 
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2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0037 Osnovne šole v občini Krško 

 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na 
tej postavki so  namenjena za pripravljala dela za projekte, ki  še nimamo svojega lastnega NRP-ja.  Izvajala 
se bodo manjša nepredvidena gradbena dela na objektih ali pripravila projektna ali investicijska 
dokumentacija. 

 

Stanje projekta 

Posamezna dela, ki zajemajo razna nepredvidena projektiranja ali izvedbo manjših gradbenih del, se bodo 
nadaljevala tudi v prihodnosti. 

 

 

OB054-16-0024 Osnovne šole v občini Krško-energetske sanacije 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotavljati pogojev za izvajanje osnovnošolske 
dejavnosti. Sredstva na tej postavki so namenjena pripravo potrebne dokumentacije za morebitne razpise v 
energetske sanacije šol. 

 

Stanje projekta 

V primeru morebitnih razpisov za namen energetskih sanacij osnovnih šol, moramo imeti predmetni projekt 
vsebovan v veljavnem proračunu občine.  

 

 

3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolah – sredstva NORP 

3667 Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolah – državna sredstva 

3668 Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolah – 23.člen-kredit 

 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja 
ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na tej postavki 
so namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za šole v občini Krško, ki so take 
obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebne.  

 

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0038 Osnovne šole v občini Krško 

OB054-17-0017 Energetska sanacija OŠ Podbočje 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 
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OB054-07-0038 Osnovne šole v Občini Krško  

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Sredstva na 
tej postavki so  namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za šol v občini Krško, 
ki so take obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebni..  

 

Stanje projekta 

V letu 2018 bomo uredili predvsem najnujnejša vzdrževalna dela po šolah v občini, predvsem pa  tista, za 
katera so javni zavodi izpostavili kot najbolj potrebna.  

 

OB054-17-0017 Energetska sanacija OŠ Podbočje 

Namen in cilj projekta 

V letu 2016 smo  pripravili potrebno dokumentacijo za obnovo te šole, razpisali smo tudi javni razpis za 
izvedbo, kar je bil tudi pogoj, da se bomo lahko prijavili na javni razpis za sofinanciranje sredstev MRGT. 
Dela bodo zajemala oboj stavbe, streho, stavbno pohištvo, strojne inštalacije.. .    

 

Stanje projekta 

Investicijo bomo pričeli v letu 2017 in jo izvajali v dveh letih, v času poletnih poletnih počitnic, seveda ob 
predpostavki da bomo uspešni pri pridobitvi sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

 

1. Opis podprograma 

Podprogram Glasbeno šolstvo obsega izvajanje programa, ki ga izvaja javni zavod Glasbena šola Krško, 
katerega ustanoviteljica je občina Krško. Izobraževanje zagotavlja možnosti za vključevanje in dokončanje 
programa osnovnega glasbenega izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v 
ljubiteljske instrumentalne skupine, posebej nadarjenim učencem pa vključitev v ustrezne srednješolske 
programe. V šolskem letu 2016/2017 je v program glasbenega izobraževanja vpisanih  544  učencev. Od 
1.9.2012 dalje Glasbena šola deluje z enim oddelkov na Senovem, v katerega je vpisanih 4-5 otrok.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), 
- Zakon o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr.), 

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1), 
- Sklep  o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Glasbeni šoli  Krško z dne 12.7.2012. 

  

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Glasbene šole. 

 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotavljanje sredstev za prevoz in prehrano delavcev Glasbene šole, materialnih stroškov za delovanje, 
tekočega vzdrževanja objekta, zagotavljanje sredstev za izvajanje pouka na Senovem. 

 

3602 Sredstva za prevoze in prehrano delavcev Glasbene šole  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni šoli se iz te postavke zagotavljajo sredstva za  regresirano prehrano zaposlenih  ter prevoz na delo. 
Za kritje teh stroškov so predpisane zakonske finančne obveznosti (82. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in kolektivna pogodba na področju vzgoje in izobraževanja). Za 
učitelje Glasbene šole, ki poučujejo v Osnovni  šoli Kostanjevica na Krki sredstva zagotavlja Občina 
Kostanjevica na Krki glede na število učiteljev.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za proračun  za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančni načrt Glasbene 
šole za leto 2018 ter Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018.  

 

3603 Plače in drugi osebni prejemki v Glasbeni šoli Krško  - sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V DKD Senovo že dalj časa ugotavljajo primanjkljaj mladih glasbenikov, ki bi se pridružili igranju v 
senovskem pihalnem orkestru. Orkester deluje že od leta 1928, kar daje pomembnost ter tradicijo kraju. 
Zato so v društvu vodili aktivnosti za odprtje oddelka Glasbene šole Krško na Senovem. Po predlogu 
društva DKD Senovo naj bi se na Senovem oblikoval oddelek Glasbene šole Krško, s 4-5 učenci, za kar bi 
potrebovali dodatno zaposlitev 1/5 učitelja. Plače in druge osebne prejemke v glasbenih šolah sicer 
financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vendar v okviru redne dejavnosti. Dodatna 
zaposlitev za poučevanje učencev na Senovem presega redno dejavnost Glasbene šole Krško, zaradi česar 
ta del ne krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pač pa lokalna skupnost, če ni drugih 
virov financiranja. Sredstva za ta namen bo občina zagotavljala iz sredstev  NORP. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali strošek plače in drugih osebnih 
prejemkov za eno petino zaposlitve učitelja ter Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za 
leto 2018. Pouk na Senovem se je začel izvajati 1.9.2012.  

 

3622 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole  

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
učiteljev v glasbeni šoli. Občina Kostanjevica na Krki krije svoj delež za strokovno izobraževanje v višini 
glede na število uporabnikov. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za finančni načrt za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali oceno realizacije 
porabljenih sredstev  v letu 2017 ter Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018.  
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3624 Materialni stroški v Glasbeni šoli 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje Glasbene šole. Občina 
Krško kot ustanovitelj Glasbene šole zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki 
izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne 
premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski 
prostor. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške  v 
višini glede na število uporabnikov. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Pri načrtovanju sredstev za proračun  za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančni načrt Glasbene 
šole za leto 2018 ter Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leto 2018.  

 

3628 Tekoče vzdrževanje v glasbeni šoli 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov tekočega (rednega) vzdrževanja objekta glasbene 
šole. S tem naj bi se zagotavljalo pogoje za normalno in varno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih 
za redno (tekoče) vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja 
novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava rezervnih delov za instalacije in 
opremo itn. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Število oddelkov in tlorisna površina objektov Glasbene šole, ter nujnost urejanja tekočega vzdrževanja.. 

 

3662 Investicije in investicijsko vzdrževanje v glasbeni šoli 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti glasbene šole. Sredstva na 
tej postavki so namenjena za kritje stroškov investicijskega  vzdrževanja in nabave najnujnejše opreme za 
objekt glasbene šole. S tem naj bi se zagotavljalo pogoje za normalno in varno obratovanje objektov.  

 

   2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-09-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Krško 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-09-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Krško 

Namen in cilj projekta 

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na 
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tej postavki so namenjena za kritje stroškov investicijskega  vzdrževanja in nabave najnujnejše opreme za 
objekt glasbene šole. S tem naj bi se zagotavljalo pogoje za normalno in varno obratovanje objektov.  

Stanje projekta 

Sofinanciranje v vzdrževanje objekta in nakup opreme se izvaja vsako leto, saj se s tem ohranja in 
podaljšuje življenjska doba objektov.  

 

1904  Terciarno izobraževanje 

 

1. Opis glavnega programa 

V skladu z Nacionalnim programom visokega šolstva in Regijskim razvojnim programom Posavja se 
načrtuje ustanovitev visokošolskega regijskega središča, postopno ustanavljanje zavodov za visoko 
strokovno in univerzitetno izobraževanje. 

 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

Glavni cilji so: 

 - zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva 

 - zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 

 - vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja 

 

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

Delovanje dveh visokošolskih zavodov v Krškem in sicer Fakultete za logistiko – dislocirane enote in  
Fakultete za energetiko.  

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa: 19049002 Visokošolsko izobraževanje  

 

19049002 Visokošolsko izobraževanje 

 

1. Opis podprograma                   

Izvrševanje nacionalnega programa visokega šolstva z vključitvijo visokošolskega izobraževanja v obliki 
samostojnih visokošolskih zavodov v Krško. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

     -  Nacionalni program visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 20/02),   

     -  Zakon o visokem šolstvu . (Ur. l. RS, št. 119/06 UPB3, 59/07 Zštip, 63/07 popr., 64/08, 86/09),  

     -  Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010. 

 

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

Dolgoročni cilj je delovanje dveh visokošolskih zavodov v Krškem in sicer Fakultete za logistiko – 
dislocirane enote in   Fakultete za energetiko.  

         

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je delovanje dveh visokošolskih zavodov v Krškem in sicer Fakultete za logistiko – dislocirane enote 
in  Fakultete za energetiko.  

 

3670 Priprava programa univerzitetnega študija – sredstva NORP 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se načrtuje odplačevanje leasinga zaradi obnavljanja objekta na Hočevarjevem trgu 1 v Krškem 
za potrebe visokega šolstva.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

V letu 2018 se načrtuje odplačevanje leasinga zaradi obnavljanja objekta na Hočevarjevem trgu 1 v Krškem 
za potrebe visokega šolstva.   

   3. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0043 Univerzitetni program 

 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0043 Univerzitetni program 

 

Namen in cilj projekta 

Iz proračunskih sredstev se v letu 2014 nadaljuje odplačevanje finančnega leasinga, katerega je občina 
začela odplačevati že v letu 2006 in sicer za objekt. V letu 2018 se predvideva za ta namen 95.000,00 eur, 

Stanje projekta 

Sofinanciranje se nadaljuje tudi v prihodnje, torej do končnega poplačila leasinga. 

 

1905 Drugi izobraževalni programi 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje (so)financiranje javne službe v izobraževanju 
odraslih, ter podporne dejavnosti, s katerimi se omogoča izobraževanje odraslih. Z njim občina prispeva k 
uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dostopnost izobraževanja odraslim. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo meril doseganje zastavljenih ciljev 

     Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov 

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov:   19059001 Izobraževanje odraslih 

 

 

19059001 Izobraževanje odraslih 
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1. Opis podprograma 

Sofinanciranje programov za izobraževanje odraslih občini nalaga Zakon o izobraževanju odraslih, sprejet 
v letu 2006. Občina Krško, kot ustanoviteljica Ljudske univerze Krško je po določilih Odloka o ustanovitvi 
dolžna zagotoviti sredstva za sofinanciranje dejavnosti na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih 
nalog iz letnega delovnega načrta. Dolgoročni cilj izobraževanja odraslih je izvajanje programov, ki so 
zanimivi za prebivalce občine Krško.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), 
- Zakon o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 

RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr.), 

                    -     Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 12/96, 86/04, 69/06), 

                    -     Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško (Uradni list RS, št. 100/13).  

 

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

 

Cilj določeni programov kot so predavanja in delavnice za starše osnovnošolskih otrok, izvedba študijskih 
krožkov, različnih programov univerze za tretje življenjsko obdobje in drugih, je vključitev čim večjega 
števila občanov, saj je pridobivanje znanja iz različnih področij vedno večja nuja. 

 

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

Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov: Program za starejše, vsebinski sklop:   Kvalitetno 
preživljanje prostega časa  (več skupin), Program za starejše, koordinacija prireditev TVU 2018, prireditve 
TVU 2018 (Ljudske univerze Krško), Šola za starše – ciklus predavanj za starše osnovnošolskih otrok 
občine Krško, Sofinanciranje dejavnosti svetovanja, ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih 
znanj, središča za samostojno učenje, drugih dejavnosti in materialnih stroškov, Katalog izobrežavalne 
podnudbe. 

 

3641 Ljudska univerza Krško  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ljudska univerza Krško izvaja naslednje programe: Šola za starše (ciklus predavanj za starše 
osnovnošolskih otrok občine Krško), študijske krožke, razne programe za starejše (glede na  interes 
udeležencev), prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja in drugo. Del sredstev je namenjenih tudi 
investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer ima prostore Ljudska univerza. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Izhodišča: Pri načrtovanju sredstev za finančni načrt za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali finančni 
načrt Ljudske univerze za leto 2018. Pri načrtovanju investicijskega dela smo kot izhodišče za leto 2018 
upoštevali realizacijo sredstev preteklih let.  

 

   3. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-09-0007 Ljudska univerza Krško 
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2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-09-0007 Ljudska univerza Krško 

Namen in cilj projekta 

Iz proračunskih sredstev se v letu 2018 nadaljuje s sofinanciranjem tekočega ali investicijskega 
vzdrževanja, ki ga kot prioriteto predlaga javni zavod Ljudska univerza Krško. 

Stanje projekta 

Nadaljujemo z manjšimi vsakoletnimi  vlaganji v objekt oz. opremo Ljudske univerze Krško, s čimer 
ohranjamo korektno stanje objekta. 

 

1906 Pomoči šolajočim 

 

1. Opis glavnega programa 

 V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za  prevoze šolskih otrok v šolo. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v osnovno šolo ter sofinanciranje zimske in letne šole v naravi 
učencem osnovnih šol občine Krško. 

 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo meril doseganje zastavljenih ciljev 

     Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov. 

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov:    

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

1. Opis podprograma 

    V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za  prevoze šolskih otrok in šolo v naravi. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in  financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 
RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-
2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr.), 

- Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010, 
- Pravilnik o financiranju šole v naravi v osnovnih šolah v občini Krško (Uradni list RS, št.57/10). 

 

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

1. cilj:  varen ter pravočasen prevoz vseh učencev-vozačev. 

2. cilj:  zagotavljanje pogojev za izvedbo  šole v naravi vsem učencem osnovnih šol občine Krško, ki bodo 
v šol.letu 2017/18 vključeni v ta program. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

1.cilj:zagotovitev prevozov 

         Kazalnik: število učencev vozačev 

         Vrednost: predvideno število učencev vozačev v letu 2018 bo cca 1050. 

 

2.cilj: omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi 

         Kazalnik: število učencev 

         Vrednost: predvideno število učencev udeležencev zimske in letne šole v naravi v šol.letu    

         2017/18 je  460 otrok.                

 

          

3631 Prevozi šolskih otrok  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevozniki, ki so izbrani na osnovi Zakona o javnih 
naročilih so Izletnik Celje, Avtobusni prevozi Božidar Bračun (za učence Osnovne šole Koprivnica). Poleg 
teh prevoznikov pa učence na določenih relacijah prevažajo tudi osnovne šole s svojimi kombiji. Za te 
prevoze se zagotavljajo sredstva za gorivo in vzdrževanje kombijev.  

Po zakonu o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče 
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, oziroma ne glede na oddaljenost, če pristojni organ (Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo oz. če 
gre za otroke s posebnimi potrebami. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izhodišča: Občina Krško bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov 
upravičeni. 

Kazalniki: Število učencev-vozačev 

Vrednost: Število učencev vozačev v letu 2018 bo cca 1050. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB054 – 10-0014  Odkupi in vzdrževanje šolskih kombijev 

 

3. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054 – 10-0014  Odkupi in vzdrževanje šolskih kombijev 

Namen in cilji projekta 

Sredstva so zagotovljena za nakup kombi vozila.  

Stanje projekta  

 

V letu 2018 bo potreben nakup kombi vozila za potrebe prevoza šolskih otrok v občini Krško. 
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3632 Šola v naravi – sredstva NORP 

  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovne šole že vrsto let izvajajo zimsko in letno šolo v naravi. Zimska šola v naravi je praviloma 
namenjena učencem 6. razredov, letna pa učencem 5. razredov. Na podlagi  šolske zakonodaje obveznost 
sofinanciranja ene šole v naravi izvaja  država. Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi v 
osnovnih šolah občine Krško se šola v naravi financira oz. sofinancira iz sredstev, katera Občina Krško 
pridobiva z  nadomestilom zaradi omejene rabe prostora.  Občina Krško zagotavlja vsakemu učencu 
sredstva za izvedbo celotne šole v naravi, in sicer v višini plačila, ki bi bremenilo starše. Za eno šolo v 
naravi, ki jo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Krško zagotavlja sredstva 
v višini stroška izvedbe šole v naravi, zmanjšanega za višino sredstev, sofinanciranih s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala  po pribl. 220 eur  na učenca. 

Kazalniki: Učenci, ki se bodo udeležili šole v naravi. 

Vrednost: V šol.letu 2017/18 bo do financiranja oz. sofinanciranja šole v naravi upravičenih predvidoma 
460 učencev.   

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

 

1. Opis področja proračunske porabe 

 

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših 
slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo 
na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki 
nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 

Dejavnost in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike 
posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, 
težavah ali tveganih življenjskih situacijah.  Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam 
prebivalstva, njihove glavne skupine so: oskrbnine, subvencije stanarin, družinska pomoč, pomoč na domu.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o zavodih 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva  
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.  

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov:  

         2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

 

1. Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva zajema:  

1. Prejemki, namenjeni materialno ogroženim skupinam prebivalstva (socialne pomoči, prejemki duševno in 
telesno prizadetih in druge) ter prejemki na osnovi zakonov, ki urejajo pravice udeležencev oziroma žrtev vojn 
(varstvo vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja). 

2. Izdatki za delovanje različnih institucij na področju invalidskega varstva, varstva starih, zasvojenih oziroma 
materialno ali drugače socialno ogroženih; centrov za socialno delo, varstveno delovnih centov, domov za 
otroke in mladostnike z motnjami v razvoju, kriznih centrov, stanovanjskih skupin; zagotavljajo se stroški za 
pomoč na domu, sredstva za programe socialne rehabilitacije in skupine za medsebojno pomoč. 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

V okviru programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:  

Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno 
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo. 

 

3.   Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo meril doseganje zastavljenih ciljev 

   

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik 
pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje 
socialnih stisk.  

 

4. Oznaka in nazivi podprogramov:  

 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

 

20049001 Centri za socialno delo 

1. Opis podprograma 

Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna 
pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja storitve, ki mu jih 
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določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih 
pooblastil pa tudi zadeve po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih 
sankcij in drugih.  Sredstva potrebna za sofinanciranje dejavnosti CSD-ja so izračunana po Pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki določa tudi, da Občina Krško sofinancira 
dejavnost CSD-ja pri izvajanju pomoči na domu – ugotavljanje potreb, dogovor z upravičencem. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

1.   Zakon o zavodih 12/91, 8/96, 36/00, 127/06 

2.  Zakon o socialnem varstvu 3/07 

3.  Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-
2020 

39/13 

4.  Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev 

45/10, 28/11 

6. Pravilnik o minimalnih tehničnih 
pogojih za izvajanje storitev 
institucionalnega varstva starejših 
oseb, pomoči na domu in socialnega 
servisa 

6/99,67/06 

7.  Pravilnik o koncesijah na področju 
socialnega varstva 

72/04, 113/08, 45/11 

8. Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 

9. Uredba o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno 
varstvenih storitev 

110/04, 124/04, 42/15 

1
0. 

Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti 

SRS 34/84, 26/90 

1
1. 

Odlok o socialno varstvenih pomočeh 
iz sredstev proračuna občine Krško 

132/04, 23/07, 57/10  

 

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

- izboljšati kakovost življenja upravičencev 
- vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšem sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne 

varnosti.. 
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk 

uporabnikov.. 
- razvijati strokovne mreže socialnih pomoči 

Občine financirajo osebno pomoč in organiziranje in vodenje pomoči družini na domu. Osebna pomoč zajema 
vodenje, svetovanje in urejanje. Obseg nalog določa nacionalni program ter standardi in normativi.  

 

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

Glavni letni cilj je izvajanje »redne dejavnosti« v okvirjih, ki jih določajo zakoni za to področje.  
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3501 Center za socialno delo - plače  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke občina financira: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za 
prispevke in davke delodajalca za vodjo enote Pomoč na domu. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi 
s preteklim letom ostala nespremenjena. 

 

3521 Center za socialno delo - materialni stroški  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke občina financira stroške materiala in storitev za vodjo enote Pomoč na domu. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi 
s preteklim letom ostala nespremenjena. 

 

3561 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju in investicijam v nepremičnine in opremo 
izvajalcem programov socialnega varstva na območju občine Krško iz naslova financiranja vodje Pomoči na 
domu. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju CSD-ja. Sredstva investicijskega vzdrževanja so 
izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.  
Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

3. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB054 – 07  – 0045 Sofinancirane investicij in investicijsko vzdrževanje v CSD Krško 

3.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054 – 07  – 0045 Sofinancirane investicij in investicijsko vzdrževanje v CSD Krško 

Namen in cilji projekta 

Sredstva so namenjena najnujnejšemu investicijskemu vzdrževanju v Centru za socialno delo. 

Stanje projekta  

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje v CSD. 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

1. Opis podprograma 
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V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje 
storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za 
usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 
39/2013) 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11)  

 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.  

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

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov slediti 
dolgoročnim ciljem in s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe. 

 

3532 Oskrba v posebnih domovih  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna.   

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve  pri plačilu socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 42/15). 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu.  

 

20049003 Socialno varstvo starih 

 

1. Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokrivajo področja: oskrba v splošnih 
domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo, družinskega pomočnika. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.3/07) 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 ( Uradni list RS, št. 
39/2013) 

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam 
in odraslim s posebnimi potrebami. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
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Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za 
nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako izboljšati 
kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.  

 

3531 Oskrba v splošnih domovih  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna.  

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur.list 
RS, št. 110/04, 124/04, 42/15). 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo porabljenih sredstev v preteklem letu.  

 

3533 Pomoč na domu 

3544 Pomoč na domu – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter 
za pomoč družini na domu. V letu 1998 se je uveljavila Enota za pomoč na domu, ki deluje kot redna dejavnost 
pri Centru za socialno delo. 

 

Iz te postavke prispeva Občina Krško sredstva za delovanje in opravljanje nalog, ki obsegajo: 

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 
- sredstva za prispevke in davke delodajalca 
- sredstva za materialne stroške (stroški materiala in storitev) 
- izboljšati kakovost življenja upravičencev 
- bivanje upravičencev v domačem okolju 
- začasna oskrba osebe, ki čaka na sprejem v zavod 
- omogočiti življenje izven zavoda invalidom ali osebam brez svojcev brez namestitve v zavod 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,51/08,5/09, 6/12). 
Izračunane so vse postavke (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, investicijska 
vzdrževanja,..). Sredstva so namenjena delavcem, ki opravljajo neposredno socialo oskrbo in delež 
koordinatorja. Izračun upošteva realizacijo planiranih sredstev v preteklem letu.  

3. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054 – 11  – 0001  CSD  -Pomoč na domu 

3.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054 – 11  – 0001  CSD  -Pomoč na domu 

 Namen in cilji projekta 

 Sredstva so namenjena najnujnejšemu investicijskemu vzdrževanju v Centru za socialno delo, v deležu 
zaposlenih na programu Pomoč na domu. 
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 Stanje projekta  

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje v CSD, v deležu zaposlenih na programu Pomoč na domu. 

 

 

3534 Prostovoljno delo  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Je posebna oblika dela z mladimi. Namenjena je usposabljanju in nudenju osebne pomoči otrokom s 
težavami ter družabništvu ostarelim in pomoči osebam s psihičnimi težavami.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

V program je v povprečju vključenih 25 prostovoljcev. Sredstva pridobljena iz proračuna so namenjena zgolj 
za pokritje materialnih stroškov, ki pri tem delu nastanejo. Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. 
Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena. 

 

3540 Družinska pomoč  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) določa, 
da se določbe zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika začnejo uporabljati 6 mesecev po 
uveljavitvi zakona. Po spremenjenem 99. členu Zakona o socialnem varstvu se iz občinskega proračuna 
financirajo »pravice družinskega pomočnika« «, ki po 18.i.čl. Zakona pomenijo pravico do delnega plačila 
za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v 
primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Upravičence do izbire družinskega pomočnika določa 
18.a.čl. Zakona, ki se glasi: Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo 
v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba). 

Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, ki 
ga prejema za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih, vendar ji ta pravica v času, 
ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, miruje. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

 

Izračun upošteva realizacijo planiranih sredstev v preteklem letu.  

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

1. Opis podprograma 

Sredstva so namenjena zagotavljanju plačil pogrebnih stroškov, znižane najemnine v neprofitnih stanovanjih, 
enkratnih socialnovarstvenih pomoči, pomoči ob rojstvu otroka in sofinanciranju dejavnosti samoplačniških 
skupin.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 ( Uradni list RS, št. 
39/2013) 

- Program boja proti revščini in socialni izključenosti 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
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- Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško (uradni list RS, št. 132/04, 23/07, 
57/10) 

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev  se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva 
– posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob 
trenutno povečanih stroških.  

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

Z zagotavljanjem sredstev pomagati materialno ogroženim osebam, kriti pogrebne stroške za umrle, ki 
nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati, 
subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb, izplačilo enkratnih 
socialnovarstvenih pomoči in pomoči ob rojstvu otrok. 

 

3536 Pogrebni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč(Ur. list SRS št.34/84), ki v 20.členu določa: »Če ni drugače 
dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni 
poravnati stroškov  pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče 
ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma 
občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.« 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

  

3537 Subvencioniranje najemnin  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravico do znižane najemnine imajo najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj. Najemniki službenih in 
profitnih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine.  

Pravico do subvencionirane najemnine določajo: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah stanovanjskega zakona, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih  ter na njegovi podlagi Navodila o načinu uveljavljanja 
znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja. 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo planiranih sredstev v preteklem letu.  

 

3539 Druge pomoči  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke »Druge pomoči« se financirajo stroški vodenja postopkov dodelitve enkratnih pomoči socialno 
ogroženim družinam in posameznikom, v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev 
proračuna občine Krško. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

 3545 Druge pomoči za zagotavljanje socialne varnosti – sredstva NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se financirajo: 

- skupine starih za samopomoč, 
- novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in 
- enkratne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom  

 

Pri Centru za socialno delo se od leta 1994 izvaja projekt »Skupine starih za samopomoč«. Skupine vodita 
strokovni delavki Centra. Delo skupin zajema redna tedenska srečanja vseh članov z vnaprej določenimi 
pogovornimi  temami. Poleg rednih srečanj vsebuje delo skupin, tudi organiziranje praznovanj pustovanje, 
miklavževanje, praznovanje obletnic, božično-novoletno srečanje vseh skupin), organizacija izletov in 
organizacija tradicionalnih skupnih srečanj iz dolenjske in posavske regije ter vseslovenskih srečanj skupin 
starih za samopomoč. 

Poleg sofinanciranja programov  Skupin starih za samopomoč so sredstva namenjena enkratnim socialnim 
pomočem, oziroma pomoči za letovanje otrok, za šolo v naravi, za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, 
pomoč pri plačilu dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri napeljavi elektrike, vode, pri raznih 
sanacijah stanovanjskih prostorov za potrebe invalidov, pomoč pri nakupu kurjave ipd.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

3546 Darila ob rojstvu otrok – sredstva NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško 
financira pomoč ob rojstvu otroka, ki od 1.9.2010 dalje znaša 300 eur. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun je narejen na podlagi predpostavke števila rojstev v letu 2018.  

 

3843 Sofinanciranje letovanja otrok – sredstva NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško 
financira brezplačno 11 dnevno letovanje ene generacije otrok v počitniškem naselju Zveze prijateljev 
mladine Krško v Nerezinah. Generacija otrok, ki letuje zajema otroke po 6. razredu OŠ, sprememba 
generacije je možna na podlagi sklepa Aktiva ravnateljev osnovnih šol občine Krško. Letovanje poteka v 
času poletnih počitnic, udeležba na letovanju je prostovoljna.  

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun je narejen na podlagi predpostavke števila udeležencev letovanja v letu 2018.  
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

1. Opis podprograma 

V ta podprogram sodi sofinanciranje dobrodelnih, humanitarnih organizacij in društev, ki so kot prostovoljne  
in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov občine 
Krško. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 ( Uradni list RS, št. 
39/2013) 

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči 
ranljivim skupinam prebivalstva.  

 

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

Zagotoviti pogoje in omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
ter objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa 
sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med 
občani. 

 

3535 Zavetišča – materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke »Zavetišča –materialni stroški« predvidevamo financiranje materialnih stroškov zavetišča za 
ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom in zavetišča za brezdomce na Senovem ( ogrevanje, elektrika, 
komunalne storitve, zamenjava drobnega inventarja, manjša vzdrževalna dela). 

Zavetišče Pepcin dom deluje od 28.11.1991. Program ima zastavljene cilje: umik žensk in otrok, žrtev 
nasilja, v varni prostor, pomoč in podpora uporabnici pri reševanju eksistencialnih vprašanj, pomoč in 
podpora pri predelovanju izkušenj v zvezi z nasiljem, pomoč in podpora pri izboljšanju samopodobe 
uporabnice, pomoč in podpora pri urejanju nadaljnjega življenja uporabnice in njenih otrok, pomoč in 
podpora pri oživitvi oziroma vzpostavitvi socialne mreže uporabnice, učenje novih vzorcev komunikacije, 
vedenja, socialnih veščin, novih spretnosti, znanj, opolnomočenje, pomoč in podpora uporabnici pri 
krepitvi starševske vloge, pomoč pri vzgoji otrok, informiranje javnosti o delovanju Zavetišča, informiranje 
potencialnih uporabnic o možnostih in virih pomoči. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun upošteva realizacijo v preteklem letu. Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala 
nespremenjena. 

 

3541 Dotacije društvom in organizacijam –sredstva NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se razdelijo na javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško (Ur. list RS, št. 97/2011). Sredstva se bodo razdelila za 
dejavnost društev in za njihove programe.  

Sofinancirani bodo: programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na 
področju socialnega varstva,programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter 
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invalidnih otrok,organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi, 
programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine, programi za 
nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini, programi za svetovanje, pomoč in 
rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,programi 
pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter 
drugih oblik zasvojenosti, programi med generacijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugimi, ki v 
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje 
prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare,programi društev in organizacij, ki se 
nanašajo na reševanje romske problematike v občini Krško. 

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Sredstva na postavki so v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena. 
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4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let.  Objava javnih naročil in javnih 
razpisov. 

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let koncesionar plačuje letno 
koncesnino,  ko jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema. 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izpolnjevanje koncesijske pogodbe in po poteku razpis in sklenitev nove koncesijske pogodbe 

4. Oznaka in naziv glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

1. Opis glavnega programa 

Zagotavljanje storitev KDS, ki so potrebne za uspešno delovanje odbora KDS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev vsem uporabnikom na sistem.    

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

Izvedba in priprava odbora za KDS, ki bo sklican skladno s potrebami delovanja KDS sistema. V 
Predvidena sta dva sklica odbora.   

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti 

1. Opis podprograma 

Občina je skladno s trenutno zakonodajo zavezana javno objavljati javna naročila in javne razpise, na javno 
dostopnih mestih in javno dostopnih medijih - publikacijah. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) 

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

Zahteve veljavne zakonodaje v zvezi z objavo javnih naročil in javnih razpisov, se poizkuša dosegati z 
objavljanjem le na Portalu javnih naročil, www.enarocanje.si. 

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

Objava javnih naročil le na portalu javnih naročil www.enarocanje.si. 

4001 – Objave javnih naročil in razpisov                                         500 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti v zvezi z objavo javnih naročil in razpisov v 
Uradnem listu in drugih sredstvih javnega obveščanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS. 
12/13 in spremembe) in drugo zakonodajo ter drugimi veljavnimi občinskimi predpisi  
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04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

1. Opis podprograma 

Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let. Koncesionar plačuje letno 
koncesnino,  ko jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let. 

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

Zagotavljanje storitev KDS  

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

Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev.    

Zagotavljati kvalitetnih storitev in uporabe kabelskega signala vsem uporabnikom KDS sistema. 

Sistem  KDS posluje gospodarno in učinkovito, saj z svojimi posodobitvami in nadgradnjami zagotavlja 
vsako leto kvalitetnejše storitve. 

4002 - KATV (statusna ureditev) in TELEKOM (vračilo vlaganj)        20.671,72 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru te postavke so planirana za  aktivnosti v zvezi z vračanjem vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. Občina Krško kot upravičenka do vračila sredstev iz tega naslova je  sklenila 
kar nekaj poravnav in določena sredstva so bila izplačana že v letu 2008 in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
in preostanek v letu 2014 ali kasneje. 

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

Na podlagi koncesijske pogodbe in sklepov, ki jih sprejme avtonomni organ upravni odbor KDS. 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-12-0018 – Investicije in investicijsko vzdrževanje KDS 

OB054-12-0018 – Investicije in investicijsko vzdrževanje KDS  

Namen in cilj projekta 

Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo se koncesnina namenja in vlaga nazaj v Sistem KDS za potrebe 
posodobitve in nadgradnje sistemov. 

Stanje projekta 

V teku je izvajanje koncesijske pogodbe. 

4006 – Stroški sodnih in drugih postopkov določenih s pravnomočnimi sodbami oziroma odločbami                          
5.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev, sodnih in drugih 
stroškov, vezanih na sodne postopke in postopke javnih naročil ter revizij zoper postopke javnih naročil. 

Sredstva v okviru te postavke so planirana za  aktivnosti v zvezi z vračanjem vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. Občina Krško kot upravičenka do vračila sredstev iz tega naslova je  sklenila 
kar nekaj poravnav in določena sredstva so bila izplačana že v letu 2008 in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
in preostanek v letu 2014 ali kasneje. 

 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti 
(sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, 
program Varna pot v šolo, Varno kolo,  Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu), program 
prometno vzgojnih akcij (Jumicar, Bistro glavo varuje čelada,  Bodi pre Viden, Pasavček,  Teden prometne 
varnosti, Lutkarji v prometu, , sodelovanje z avtošolami in društvi,  načrti varnih poti, Center varne vožnje, 
preventivni radar, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč,). 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter 
varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Krško  so: 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o voznikih, 

- Zakon o vozilih, 

- Odlok o cestno prometni ureditvi  

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o javnih cestah,  

- Zakon o prekrških, 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine 
otrok, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

- Tehnična specifikacija za javne ceste - naprave in ukrepi za umirjanje prometa, 

- Odlok o občinskih cestah 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji SPV-ja so izvajati programe s področja vzgoje in varnosti v cestnem prometu. Omenjene 
cilje pa dosegamo s posameznimi akcijami, ki jih vzpodbuja AVP RS. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov  predlagatelja finančnega načrta 

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

1. Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet SPV 
skrbi za vzgojo in preventivo mladih z akcijami »Bodi viden, bodi previden«, akciji »Prvi šolski dnevi«, 
tekmovanjem »Kaj veš o prometu«, kot tudi starejših z akcijo »Motorist«, »Bodi viden-bodi previden«, ki 
je namenjena starejšim občanom, »Starejši voznik«, »Brezhibno vozilo je varno vozilo« . Poseben poudarek 
v sklopu tega programa je tudi na akciji »Dan brez avtomobila«, ki je namenjen spodbujanju peš hoje, 
kolesa in javnega prevoznega sredstva, tako za mlade, kot starejše ter akcija »Prižiganje sveč v spomin na 
žrtve prometnih nesreč« s katero želimo vsem sporočiti, da vsak po svojih močeh prispeva k varnemu 
odvijanju prometa. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji tega programa so vzgoja, preventiva, varnost v cestnem prometu, ter spodbujanje uporabe 
kolesa in javnih prevoznih sredstev. 

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

Ocenjujemo, da smo s svojimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v okviru SPV-ja,  uspešni in bomo s svojim 
delom po najboljših močeh nadaljevali. 
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Vsakoletni cilji SPV-ja so doseči zastavljeni program, ki ga vsako leto na novo sestavimo v skladu s 
smernicami AVP RS. V letu 2018 bomo organizirali akcijo motorist 2018, tekmovanje Kaj veš o prometu, 
Prvi Šolski dnevi, Dan brez avtomobila, Brezhibno vozilo je varno vozilo in še nekaj manjših aktivnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

1. Opis podprograma 

V okviru SPV občine Krško se izvajajo predpisane in z AVP RS usklajene aktivnosti na področju prometne 
varnosti, izobraževanja in vzgoje. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah 

zakon o varnosti cestnega prometa 

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

Dolgoročen cilj je izvajati preventivne akcije v smislu izobraževanja in preventive mladih in vseh ostalih 
udeležencev v prometu, da bi  na podlagi različnih preventivnih in vzgojnih akcij prispevali k večji varnosti 
v prometu. 

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

Letni cilji programa so izvedba Jumikar preventivne akcije v štirih osnovnih šolah, izvedbe akcije motorist 
2018, izvedba tekmovanja »Kaj veš o prometu«, akcija »Bodi viden«, spremstvo prvošolcev v okviru akcije 
»Prvi šolski dnevi«, akcija v okviru tedna mobilnosti «Dan brez avtomobila«, preventivna akcija 
»Brezhibno vozilo je varno vozilo«, Prižiganje svečk v spomin na žrtve prometnih nesreč in še mnogo 
manjših aktivnosti za varnost in vzgojo v cestnem prometu. 

 

4217 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                       16.050 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (propagandni 
material, kresniške, akcije: kaj veš o prometu, prvi šolski dnevi, dan brez avtomobila, varno vozilo je 
brezhibno vozilo,…). 

Sredstva v okviru te proračunske postavke bodo ciljno porabljena. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja kmetijstva in podeželja Občine krško 

- Program razvoja podeželja RS 2007-2013 

- Razvojni program podeželja regije Posavje 2007-2010 

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško 

- Uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: 
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" kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, " razvoj raznolikih dejavnosti - temelj 
dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, " razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete 
podeželja, " povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.  

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

1104 – Gozdarstvo 

1. Opis glavnega programa 

Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih gozdovih, vzdrževanje gozdnih 
poti. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

Zagotavljati enakomerni razvoj izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic na celotnem območju Občine 
Krško, po programu ZGS. 

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

Izgradnja planiranih odsekov poti, po planu ki ga pripravi predlaga in sprejme Zavod za gozdove RS. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in 
vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Izdelava letnega programa 
vzdrževanja gozdnih prometnic v sodelovanju oziroma po programu ZGS. Podpis tripartitne pogodbe med 
Občino Krško, ZGS, MKGP. Izvedba izbora najugodnejšega izvajalca in podpis tripartitne izvajalske 
pogodbe med občino, ZGS in izbranim izvajalcem. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93) 

- Zakon o kmetijstvu 

- Zakon o graditvi objektov 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94) 

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

- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,  

- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno 
in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, 

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno 
notranjo povezavo, 
 

4. Letni  cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pridobiti najugodnejšega izvajalca rednega vzdrževanja, ki bo ponudil najcenejše cene po enoti. Izvedba se 
vrši po posameznih postavkah, obračun po dejansko izvedenih delih. V proračunu za 2018 je na postavki 
za vzdrževanje gozdnih cest 45.150 EUR. Ministrstvo prispeva okoli 5.000 EUR s pogodbo za vzdrževanje 
gozdnih cest ter 24.000 EUR koncesnine za posekan les na območju občine Krško. Plan z dolžinami in 
opisom cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice in ga predvidoma v prvi polovici leta 
posreduje na občino. 

 

4221 - Vzdrževanje gozdnih cest in poti                            45.150 EUR 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Tripartitna pogodba med MKGP, ZGS in občino, tripartitna pogodba med občino, ZGS in izbranim 
izvajalcem, letni program vzdrževanja, nadzor vrši ZGS, pregled in potrditev situacij, izdelava zahtevkov 
za sofinanciranje. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema  oskrbo z električno energijo, 
oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo.  Z izboljšanjem 
energetske učinkovitosti (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE) lahko znatno znižamo 
stroške in istočasno dosegamo izboljšanje stanja okolja z znižanjem emisij. 

S sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK) leta 2011 smo podali izhodišča tako za pripravo in 
izvajanje projektov na področju energetike kot za financiranje istih. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- LEK – lokalni energetski koncept Občine Krško 

- SEAP – akcijski načrt za trajnostno energijo občine Krško 

- Nacionalni energetski program 

- Energetski zakon 

- Zaveza županov 20-20-20 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Prihranki na stroških objektov javne rabe. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program, 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, vključuje sredstva 
za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Aktivno izvajanje energetske politike 
Občine,  sodelovanje pri pripravi in prijavi projektov na domače in mednarodne razpise, uvajanje mehkih 
ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, spremljanje energetske bilance Občine. Implementacija 
koncepta upravljanja z energijo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta. Glavni cilji so: 

- aktivno sodelovati pri vzpostavitvi energetskega upravljanja 

- aktivno sodelovati pri zagotoviti energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije 

- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE 

- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju 
uvajanja URE in OVE 

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

Zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij CO2 v zrak – 20%. CO2 do leta 2020 glede na izhodiščno 
leto 2005. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

1. Opis podprograma 
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Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje 
energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih 
pisarn. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

energetski zakon 

pravilnik o učinkoviti rabi energije zgradb 

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

Zagotavljanje pogojev varčevanja energije  zgradb - objektov.  

4. Letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let – 20% stroškov energije do leta 2020 
glede na izhodiščno leto 2005.   

 

4429 - Lokalna energetska agencija LEAD-P – sredstva NORP                        30.000 EUR    

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so namenjena za  delovanje Lokalne energetske agencije Posavje in Dolenjske LEAD, z nalogo 
URE in OVE, tako na javnih objektih, osveščanje javnosti kot tudi sodelovanje z gospodarstvom. Izvajanje 
del na področju energetskega knjigovodstva, na področju izvedbe kotlovnic, področje lesno biomase, 
postavitev energijske sobe za namen osveščanja občanov URE in OVE, izdelava celostne prometne strategij 
občine – SUMP, energetske izkaznice za objekt v lasti občine, organizacije raznih delavnic o učinkoviti 
rabi energije. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na: 

• urejanje vseh vrst cestnega prometa, 

• zagotavljanje gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza, 

• izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa. 

 

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in 
določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z 
intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela naloge, 
strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe 
vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in 
prometne opreme ter zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem 
prometu. Naloge investicijskega značaja so: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, 

- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne 
zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v 
območju cestnega sveta v lasti Občine KK, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma 
obsega, 

- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah. 
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Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki 
urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna 
skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. 

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del 
določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način 
vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in 
določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega 
prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v 
cestnem prometu. Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v 
segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru obstoječe Koncesije Kostak Krško d.d.. Te 
naloge se delijo na: 

• redno vzdrževanje ne svetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne), 

• redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, 
ipd.), 

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na: 

• spremljanje prometnih tokov, 

• upravljanje banke cestnih podatkov, 

• strategija programa mestne prometne politike, 

• načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program se bo  izvajal  skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na 
področju občine Krško. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in 
Izvedbeni del . Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 
63/2002), Enotni programski dokumenti 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1, 63/2004, 
98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 
62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 
126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012), 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 
110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
RS, št. 62/98), 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/2012), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), 

- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), 

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), 

- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest  

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave  
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se 
predvsem na: 

• povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja, 

• izboljšanje prometne varnosti, 

• zagotavljanje primerne pretočnosti, 

• zagotavljanje varne poti v šolo, 

• omogočanje mobilnosti prebivalstva, 

• zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, 

• izboljšanje energijske učinkovitosti prometa. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura   

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo,  ter računalniško podporo za vso cestno infrastrukturo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

- novogradnje cest, 

- novogradnje objektov, 

- izgradnja nadomestnega objekta, 

- sanacije objektov, 

- rekonstrukcije objektov, 

- modernizacije, 

- izgradnja obvoznice, 

- izgradnje kolesarskih poti, 

- ureditve cest skozi naselje,  

- rekonstrukcije cest, 

- preplastitve cest , 

- posodobljenje in vzdrževanje računalniških programov cestne infrastrukture. 

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

V okviru programa investicij na občinskih cestah so za realizacijo zastavljene naloge, pridobivanje zemljišč 
in izvedene potrebne meritve. Za rekonstrukcije je potrebno izdelati projektno  dokumentacija na osnovi 
katere  se bodo izvajala predvidena dela. Programe za vzdrževanje cestne infrastrukture je tekoče 
posodabljati in dopolniti ter uskladiti bazo podatkov, za doseganje dolgoročnih ciljev. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

1. Opis podprograma 

Vsebino podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest sestavljajo: upravljanje 
in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih 
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poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-UPB1,  63/2004, 
98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 
62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 
126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000,   
110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list 
RS, št. 62/98), 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/2012), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), 

- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), 

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), 

- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest  

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave  

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

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob 
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno 
omrežje. Zagotavljanje vzdrževanja omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih 
lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza 
cest.  

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno 
odvijanje prometa, 

- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno 
in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, 

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno 
notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in 
turističnih območij, 
 

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

Letni cilji za leto 2016 so : 

- redno vzdrževanje lokalnih cest 

- redno vzdrževanje javnih poti  

- izdaja soglasij za izvedbene akte 

- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest 
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- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze 
 

 

4201 - Tekoče vzdrževanje cest                           1.000.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je 
opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.  

Priprava programa za izvedbo letnega vzdrževanja občinskih cest, izvedba na podlagi koncesijske pogodbe 
in  programa, nadziranje izvajanja, pregled situacij in potrjevanje računov. Izvedba rednega vzdrževanja v 
predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske javne službe glede na ugotovljene potrebe 
s terena. 

 

4202 - Zimska služba na cestah                            717.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je 
opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. 

Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne 
prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in 
opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe. Izvedbeni 
elaborat izvajanja zimske službe vzdrževalca in upravljavca občinskih cest opredeljuje način izvajanja 
zimske službe.  

4215 - Upravljanje in varstvo cest                               12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  vzdrževanje baze podatkov, nadgradnjo in spremembo 
računalniških programov cestne infrastrukture in pripadajoči material. 

 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 
62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 
126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000,   
110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni 
list RS, št. 62/98), 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/2012), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), 
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- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), 

- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), 

 

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

Sredstva v okviru  te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih 
obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so 
namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko 
dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva 
omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa 
soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo  projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije 
naraščajo glede na zadnja leta. Dolgoročni cilj  podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja za 
objekte gospodarske infrastrukture, kar se bo merilo s številom sklenjenih pogodb. 

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so naslednji: 

- izgradnja nadomestnega objekta, 

- rekonstrukcije objektov, 

- izgradnja obvoznice, 

- izgradnja kolesarskih poti: gradnja, 

- ureditve cest skozi naselje, 

- rekonstrukcije cest, 

- preplastitve cest in  obnove cest (po programu cest), 

- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture. 

    

 

 

4300 - Izgradnja in obnova pločnikov   218.563 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Potrebe po graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa v naseljih uresničujemo preko te postavke. 
Ureditve naselij se praviloma izvaja s sofinanciranjem države. Tako je izdelana projektna dokumentacija s 
katero bodo doseženi cilji oziroma omogočena gradnja potrebne prometne infrastrukture. Realizacija pa bo 
odvisna od zagotavljanja finančnih sredstev države in občine. Določene napore pa bo potrebno za 
pridobitev potrebnih zemljišč. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava 
projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško 
knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo 
projekta. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0071 – Pločnik Zdole 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma  

OB054-07-0071 - Pločnik Zdole      

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost ob regionalni cesti skozi naselje Zdole. Predvidena je  gradnja 
pločnika, ureditev odvodnjavanja, obnova vozišča. 

Stanje projekta 

Izgradnja pločnikov na Zdolah je planirana za leto P2017 in 2018. 
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4302 - Izgradnja in obnova pločnikov – sredstva NORP  1.473.437 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Potrebe po graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa v naseljih uresničujemo preko te postavke. 
Ureditve naselij se praviloma izvaja s sofinanciranjem države. Tako je izdelana projektna dokumentacija s 
katero bodo doseženi cilji oziroma omogočena gradnja potrebne prometne infrastrukture. Realizacija pa bo 
odvisna od zagotavljanja finančnih sredstev države in občine. Določene napore pa bo potrebno za 
pridobitev potrebnih zemljišč. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava 
projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško 
knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo 
projekta. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0053 - Pločnik Smednik 

OB054-07-0054 - Pločnik Rožno - Brestanica  

OB054-07-0059 – Pločnik na Cankarjevi ulici Krško 

OB054-07-0061 – Pločnik Buršičeva škarpa – cesta na Libno 

OB054-07-0065 – Pločnik Šolska ulica – Stritarjeva ulica 

OB054-07-0067 – Pločnik Veliki Kamen 

OB054-07-0071 – Pločnik Zdole 

OB054-07-0073 – Projekti za pločnike 

OB054-07-0239 – Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik 

OB054-07-0243 – Pločnik Dolenja vas – Križišče Čele - Zdole 

OB054-08-0043 – Pločnik Mali Kamen 

OB054-08-0037 – Obnova pločnikov 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma  

OB054-07-0053 - Pločnik Smednik      

Namen in cilj projekta 

Ob regionalni cesti je potrebno zgraditi pločnik od priključka regionalne ceste z AC do križišča z lokalno 
cesto Smednik - Rimš - Velika vas. Zagotovljena bo večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu 
predvsem pa pešcev. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija, v postopku je še pridobitev pravice graditi od zadnjih lastnikov. Glede 
na razpoložljiva finančna sredstva predviden začetek del v letu 2018 in končanje v letu 2019.  

OB054-07-0054 - Pločnik Rožno – Brestanica     

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob državni cesti v 
naseljih Rožno in Dolenji Leskovec. 

Stanje projekta 

Za pločnik v naselju Dolenji Leskovec je PZI projektna dokumentacija izdelana, potrebno je pridobiti 
služnostne pogodbe za posege na tangirana zemljišča in potrebne odkupe zemljišč. Glede na razpoložljiva 
finančna sredstva predviden začetek del v drugi polovici leta 2017, dokončanje del v letu 2018. Odkup 
zemljišč po končani gradnji in geodetski odmeri pločnikov. 

OB054-07-0059 - Pločnik na Cankarjevi ulici Krško      



 163

Namen in cilj projekta 

Z izvedbo pločnikov na Cankarjevi bomo poskrbeli za večjo varnost pešcev in občane spodbujali k večji 
mobilnosti. 

Stanje projekta 

Z izgradnjo in obnovo pločnikov na Cankarjevi bomo pričeli v letu 2017 in nadaljevali v letu 2018. 

 

OB054-07-0061 - Pločnik Buršičeva škarpa – cesta na Libno    

Namen in cilj projekta 

Potrebno je urediti pločnik ob regionalni cesti, ker je tu veliko prometa in so pešci pri svoji mobilnosti v 
nevarnosti. 

Stanje projekta 

Z izgradnjo pločnikov bomo pričeli v letu 2018. 

 

OB054-07-0065 - Pločnik Šolska ulica – Stritarjeva ulica 

Namen in cilj projekta 

Zagotoviti želimo večjo varnost pešcem, predvsem je tu veliko šoloobveznih otrok, ki dnevno hodijo po 
ozki in vijugasti cesti v šolo. 

Stanje projekta 

Izvedba pločnikov je planirana za leto 2017 in 2018. 

OB054-07-0071 - Pločnik Zdole      

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost ob regionalni cesti skozi naselje Zdole. Predvidena je  gradnja 
pločnika, ureditev odvodnjavanja, obnova vozišča. 

Stanje projekta 

Izgradnja pločnikov na Zdolah je planirana za leto P2017 in 2018. 

OB054-07-0067 - Pločnik Veliki Kamen      

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob občinski cesti v 
naselju Veliki Kamen. 

Stanje projekta 

PZI projektna dokumentacija je izdelana, potrebno pridobiti služnostne pogodbe za posege na tangirana 
zemljišča in potrebne odkupe zemljišč. Glede na razpoložljiva finančna sredstva predviden začetek del v 
letu 2018 in končanje v letu 2019. Odkup zemljišč po končani gradnji in geodetski odmeri pločnikov. 

OB054-07-0072 – Odkupi zemljišč za pločnike   

Namen in cilj 

Za zagotovitev izvajanja projektov je potrebno zagotoviti odkupe zemljišč, cenitve. 

Stanje projekta 

V NRP so sredstva predvidena za odkup zemljišč za  projekte pločnikov.:  

OB054-07-0073 - Projekti za pločnike  

Namen in cilj 
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Zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije za pločnike Pločnik ob Grebenčevi ulici in nadzor nad gradnjo 
pločnikov(pločnik Sremiška, pločnik Rožno-Brestanica). 

Stanje projekta 

V letu 2018 bomo dokončali projektno dokumentacijo za  Pločnik ob Grebenčevi ulici, projektno 
dokumentacijo za ureditev dostopa do vrtca v Leskovcu s parkirnimi prostori. 

 

OB054-07-0239 – Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik      

Namen in cilj projekta 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste LC 191061. Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja 
pločnika in ureditev odvodnjavanja ob lokalni cesti od Brestanice (Cesta na Ribnik) skozi Stolovnik do 
Ribnika. 

Stanje projekta 

IDP projektna dokumentacija je izdelana, potrebno pridobiti služnostne pogodbe za posege na tangirana 
zemljišča in potrebne odkupe zemljišč. Potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo. Glede na 
razpoložljiva finančna sredstva predviden začetek del po letu 2018. Odkup zemljišč po končani gradnji in 
geodetski odmeri. 

OB054-07-0243 - Pločnik Dolenja vas – Križišče Čele - Zdole 

Namen in cilj projekta 

Ob regionalni cesti je potrebno zgraditi pločnik od zaključka Dolenje vasi do odcepa za čele, ker tam 
dnevno hodi veliko otrok na avtobusno postajališče. 

Stanje projekta 

Z izgradnjo pločnika bomo pričeli v letu 2018. 

OB054-08-0043 - Pločnik Mali Kamen      

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob občinski cesti v 
naselju Mali Kamen. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je izdelana. Potrebno je pridobiti še služnostne pogodbe za posege na tangirana 
zemljišča in potrebne odkupe zemljišč. Glede na razpoložljiva finančna sredstva predviden začetek del v 
letu 2018. Odkup zemljišč po končani gradnji in geodetski odmeri pločnikov. 

 

 

OB054-08-0037 – Obnova pločnikov   

Namen in cilj projekta 

Z namenom večje varnosti pešcev, bomo obnavljali vse sanacije potrebne pločnike.  

Stanje projekta 

Pripravlja se popis potrebnih del, na podlagi katerega bomo izbrali izvajalca in obnovili vse potrebne 
pločnik. Razlog za obnovo so popolnoma uničeni robniki, posedeni pločniki in zmanjševanje arhitektonskih 
ovir. 

 

 

4401 - Novogradnje in obnove premostitvenih objektov na cestah - sredstva NORP  

            100.000 EUR 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke so sredstva namenjena za izvedbo in dokončanje premostitvenega lesenega mosta na  
LC191061 v Anžah čez potok Vidrešnico. Zagotovljena bo večja prometna varnost, izboljšani vozni 
elementi, zagotovljena ustrezna širina vozišča, ustrezna pretočnost objekta in s tem zmanjšana poplavna 
nevarnost. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0082 – Ureditev mostov 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0082 – Ureditev mostov 

Namen in cilj projekta 

Zagotovitev prometne varnosti, izboljšanje voznih elementov, ki bo pomenila ustrezno pretočnost objekta 
in ustrezno širino vozišča na objektu z izvedbo premostitvenega mostu v Anžah. 

Stanje projekta 

Projekt je v priprave razpisa. Dela na gradnji se bodo dokončala do sredine leta 2018. 

4411 – Ostala prometna infrastruktura – sredstva NORP    465.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne dokumentacije in 
investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški 
soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.  

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0084 – Kolesarske poti 

OB054-12-0001 – Peš most preko reke Save 

OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki 

OB054-16-0026 – Rekonstrukcija ulic na Vidmu 

 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0084 - Kolesarske poti                  

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost kolesarjev, tako v mestu Krško, kot tudi po celotni občini Krško. 

Stanje projekta 

V letu 2018 želimo nadaljevati s kolesarskimi povezavami v občini Krško. Izvedli bomo del kolesarske 
povezave Sava – Krka bike. 

OB054-12-0001 – Peš most preko reke Save                  

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo večja prometna varnost kolesarjev, tako v mestu Krško, kot tudi po celotni občini Krško. 
Za most je že izveden desni temelj in opornik. V pripravi je projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije. 

Stanje projekta 

Projekt je trenutno v mirovanju. Predviden začetek gradnje je v letu 2018.   

OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki                            

Namen in cilj projekta 
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Zagotoviti ureditev trga na Raki, ureditev mirujočega prometa, ureditev hodnika za pešce. Na podlagi 
Državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je potrebno urediti 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod v aglomeraciji Raka. 

Stanje projekta 

V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za kanalizacijo in ČN v aglomeraciji Raka. V izdelavi 
je tudi projektna dokumentacija (PZI) za infrastrukturno ureditev trga Raka, obnovo ceste, rušenje 
obstoječega objekta na trgu, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi načrtovane kanalizacije. 
Dokončanje projektov je predvidena do leta 2019. 

OB054-16-0026  – Rekonstrukcija ulic na Vidmu                             

Namen in cilj projekta 

Predvidena je izdelava PZI dokumentacije za ureditev ulic na Vidmu in sicer Papirniška, Na Resi, del 
Zdolske, Delavska ulica in del Kurirske ulice. Uredi se celovita infrastruktura, ki zajema odvodnjavanje 
ceste fekalno kanalizacijo in celovito ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste, postavitev robnikov in 
asfaltiranje.    

Stanje projekta 

Izdela se projektna naloga za pripravo razpisa za izdelavo PZI dokumentacije. 

 

4500 – Izgradnja in obnova lokalnih cest    1.175.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V proračunsko postavko sodijo: 

- pripravljalna dela za investicije, 

- obnove cest, 

- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, 

- preplastitve, 

- modernizacije. 

 
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški 
notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta. 

2. Navezava na projekte NRP 

OB054-07-0086 – Odkupi zemljišč za ceste 

OB054-07-0087 – Projektna dokumentacija in nadzor LC 

OB054-07-0088 – Program modernizacije in obnove občinskih cest 

OB054-16-0014 -  Cesta V. Podlog - M. Podlog - Velika vas 

OB054-17-0019 – Rekonstrukcija in ureditev ceste Sotensko-Handija-Sv.Anton  

OB054-17-0020 – Ureditev dostopne ceste do vrtca Senovo  

 

 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0086–Odkupi zemljišč za ceste 

Namen in cilj 

Za predvideno rekonstrukcijo cest je potrebno zagotoviti odkupe zemljišč. 
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Stanje projekta 

Pred izvedbo rekonstrukcij cest je potrebno odkupiti potrebna zemljišča, ki so še vedno pisana na 
posamezne lastnike. Del sredstev pa je namenjenih tudi za odkupe zemljišč po odmeri cest. Potreba po 
odmerah in odkupih je velika. Sredstva so predvidena tudi za cenitve, geodetske storitve, notarske overitve. 
Prioriteta so projekti , ki so predvideni za izvajanje v letu 2018, druga prioriteta so vloge , ki se rešujejo po  
vrstnem redu prispetja iz preteklih let. 

 

OB054-07-0087 - PD in nadzor/lokalne ceste 

Namen in cilj 

Za potrebe gradenj je predvidena projektna dokumentacija. 

Stanje projekta 

Zagotovljena so finančna sredstva za izdelavo minimalne   projektne dokumentacije in za izvajanje nadzora 
nad gradnjo lokalnih cest v skladu s sprejetim programom NRP za obdobje 2018-2021. 

OB054-07-0088 - Program modernizacije in obnove občinskih cest      

Namen in cilj projekta 

V Odloku o občinskih cestah v občini Krško je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino, 
da izdela Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V planu se najmanj za obdobje štirih let določijo 
prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna 
dinamika njihovega uresničevanja. Plan sprejme Občinski svet na predlog župana. Plan se usklajuje in 
sprejema vsako leto na občinskem svetu. 

Občina Krško ima 234,5 km lokalnih cest (LC), 38,3 km krajevnih cest (LK), 14,7 km zbirnih cest (LZ) in 
548,7 km javnih poti (JP). Skupaj ima torej 836,1 km kategoriziranih cest, ki jih sestavlja 1.025 odsekov. 
Glede na dolžino kategoriziranih cest je Občina Krško ena izmed občin z najdaljšim cestnim omrežjem. 
Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge in organiziranje obnavljanja svojih cest je občina določila v 
Odloku o občinskih cestah. Zakonodaja je jasna v delu, ki definira dela rednega vzdrževanja in obnavljanja 
ter v definiranju obveznosti občin pri izvajanju teh del. Težave pa večkrat povzročajo naslednje nejasnosti: 
ločevanje po obsegu med rednim vzdrževanjem in obnovitvenimi deli, definiranja stopnje dotrajanosti ali 
poškodb, ki bi opredeljevala rok začetka posameznih obnovitvenih del, upoštevanje kriterijev in prioritete 
pri določanju katera dela so prednostna, vsebina plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter določanje 
obsega sredstev, ki jih je potrebno namenjati za ta dela. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so 
sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb. Prometne površine 
morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Z območja ceste mora biti 
omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z 
brežin in cestnih priključkov na vozišče. Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, 
da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material 
ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje 
brežin in ceste. Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in 
pomembnost opravila. 

 

Stanje projekta 

Dela se bodo izvajala v skladu s sprejetim planom razvoja in vzdrževanja cest Občine Krško.  

 

OB054-16-0014 – Cesta V. Podlog – M. Podlog– Velika vas      

Namen in cilj projekta 

Predviden je ureditev ceste in sicer izboljšanje voznih pogojev z asfaltiranjem vozišča, na odseku Velik vas 
– Mali podlog, Gržeča vas – Veliki Podlog in Veliki Podlog – Jelše. 

Stanje projekta predviden je začetek gradnje krožišča za kar je že izbran izvajalec del. 

OB054-17-0019 – Rekonstrukcija in ureditev ceste Sotensko-Handija-Sv.Anton   
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Predvidena je ureditev ceste, ki po teka po meji z Občino Sevnica. Cesta služi za dostop prebivalcem obeh 
občin in se pripravlja sporazum za sofinanciranje rekonstrukcije in modernizacije ceste 

Stanje projekta 

Predviden je začetek v letu 2017 in nadaljevanje del v letu 2018. 

OB054-17-0020 – Ureditev dostopne ceste do vrtca Senovo 

Namen in cilj projekta 

Zagotovi se dostop in intervencijska pot do vrtca Senovo. Izdela se projektna rešitev skladno z UN Senovo 
in po izdelani projektni dokumentaciji pristopi k izvedbi del. 

Stanje projekta 

Predviden je začetek projektiranja.  

 

 

4504 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP                                100.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Izboljšanje voznih pogojev predvsem na javnih cestah JP II, protiprašne zaščite in preplastitve. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-10-0005 – Urejanje javnih poti – odškodnina CGP 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-10-0005 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP 

Namen in cilj projekta 

V okviru odškodnine so predvidena sredstva za izboljšanje voznih pogojev predvsem na javnih cestah JP 
II, protiprašne zaščite in preplastitve. 

Stanje projekta 

Sredstva bodo realizirana na  izvedbi osnovnih asfaltov na javnih poteh po krajevnih skupnostih v skladu z 
pogodbo o odškodnini z CGP. Financiranje poteka tekoče vse leto. Izvedba poteka  v skladu z potrebami 
in prioritetami KS. 

 

4901 - Projektna dokumentacija za ceste – sredstva NORP  131.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ne 

V okviru postavke so sredstva predvidena za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije, nadzor, geodetske posnetke, odmere, vpise v zemljiško knjigo, stroške soglasij, stroške 
notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta. 

2. Navezava na projekte NRP 

OB054-07-0160 – Pripravljalna dela za gradnjo občinskih cest 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč. cest 

Namen in cilj projekta 

Priprava potrebne dokumentacije in postopkov potrebnih za izvajanje projektov. Priprava odmer, odkupov, 
priprava ZK stanja, manjša projektna dokumentacija za potrebe izvajanja projektov, revizije projektne 
dokumentacije, pridobivanje dovoljenja za gradnjo, pridobivanje uporabnih dovoljenj. 

Stanje projekta 
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V okviru sprejetega načrta NRP se bodo izvajala vsa potrebna dela za doseganje ciljev oziroma realizacije 
projektov. 

 

4910 - Namestitev in obnova varovalnih ograj                          20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za 
doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru postavke so predvideni stroški za postavitev varovalnih ograj kot izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu. Vsako leto postavimo cca 300-400 m ograj, skladno s programom postavitve ograj na občinskih 
cestah. Ograje se postavijo na kritičnih odsekih, skladno s predlogi krajevnih skupnosti. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst 
avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Zakon o graditvi objektov 

Pravilnik o prometni signalizaciji 

Pravilnik o avtobusnih postajališčih 

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

Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, posodobili 
zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, sofinanciranje mestnega avtobusa. S 
posodobitvijo in menjavo zastarele prometne signalizacije bomo izboljšali prometno varnost. 

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

Letni izvedbeni cilji so: 

-  prepeljati kar največ potnikov z mestnim avtobusom, 

-  zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode, ter zmanjšati onesnaževanje zraka. 

4014 – Subvencije mestnega prometa – NORP                               120.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov mestnega avtobusa. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi subvencioniranja mestnega prometa uspešni, saj se število potnikov 
vsako leto povečuje. 

OB054-07-0236 – Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0236 – Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa 

Namen in cilji projekta 

Zagotovljen prevoz občanov na območju mesta Krško. 



 170

Stanje projekta 

V Krškem mestni avtobus obratuje brez težav in vožnje občanov subvencioniramo.  

 

4260 - Prometna signalizacija                                    110.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  obnovitev in postavitev prometne signalizacije v skladu z 
67. členom Zakona o cestah (ZCes-1) in odločbah PIRS-a. Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: 
obnovitev in postavitev prometnih znakov in cestnih ogledal, obnova  in izvedba talnih označb na lokalnih 
cestah in javnih poteh. 

 

4261 – Semaforizacija križišč               25.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  obnovitev in vzdrževanje semaforiziranih križišč v naseljih 
in mestu Občine Krško in za vzdrževanje krožišč.. 

Sredstva so planirana tudi za izvedbo rondojev na mostu. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-13-0026 – Investicijsko vzdrževanje in posodobitev semafor. križišč 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-13-0026 – Investicijsko vzdrževanje in posodobitev semafor. Križišč      

Namen in cilj projekta 

Na mostu v krškem bomo montažna rondoja, katera sta začasne narave, zamenjali za klasična rondoja. 

Stanje projekta 

V pripravi je projektna dokumentacija, ki bo izvedena na podlagi potrjene projektne naloge. 

 

4501 - Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postajališč                  50.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Na območju občine Krško je potrebno izgraditi in obnoviti več avtobusnih postajališč, program  in plan 
izvedbe pa prilagajamo trenutnim potrebam. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0165 – Parkirišče pri Občini Krško 

OB054-07-0168 – Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč 

OB054-13-0025 – Ureditev mirujočega prometa 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0165 – Parkirišče pri Občini Krško     

Namen in cilj projekta 

Urejanje mirujočega prometa in zagotovitev prometne varnosti. 

Stanje projekta 

V letu 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije parkirne hiše in dokončanje v letu 
2019. 

OB054-07-0168 - Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč 
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Namen in cilj projekta 

Vzpostavitev novih postajališč in obnova ter zamenjava dotrajanih avtobusnih postajališč na območju 
občine Krško. 

Stanje projekta 

V letu 2016-2020 bomo postavili nekaj novih nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališčih. 

OB054-13-0025 – Ureditev mirujočega prometa 

Namen in cilj projekta 

Po programu in v skladu s strategijo mirujočega prometa bomo urejali posamezne cone, bodisi kot zaprt 
sistem parkiranja ali možnost kratkotrajnega parkiranja, vse z namenom  zagotavljanja pretočnosti prometa 
na parkirnih prostorih. 

Stanje projekta 

4506 – Odprava črnih točk mesta Krško - NORP               30.000 EUR 

V okviru ureditve mirujočega prometa bomo v letu 2016-2020 uredili  mirujoči promet v skladu z izvedeno 
strategijo. 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 Sredstva na postavki so namenjena za nadaljevanje projekta »črne točke mesta Krško«. Projekt je   
zasnovan  tako, da bo potekal v več fazah in se v letu 2018 nadaljuje: 

v prvem delu odkriva t.i. črne točke (stanje v naravi, informacije lastnikov in usklajevanje z njimi)- 

v drugem delu podaja rešitve odprave (vsebinska zasnova, idejni predlog rešitve oz. prenove) 

v tretjem delu sanira posamezne črne točke. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-10-0004 – Odprava črnih točk mesta Krško 

2.1. Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-10-0004 - Odprava črnih točk mesta Krško 

Namen in cilj projekta 

Povečati prometno varnost udeležencev v prometu in izboljšati-polepšati  izgled mesta Krško 

Stanje projekta 

V okviru proračunske postavke bomo izvedli več aktivnosti, skladno z zgoraj navedenim programom. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, ter plačilo tokovine za javno 
razsvetljavo 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-ZCestV) 

- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08) 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) 

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05), 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94), 
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 
110/06, 49/08 in 64/08), 

- SIST EN 13201 Cestna razsvetljava 

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

izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, 

zagotoviti večjo varnost prebivalcev .  

prihranki stroškov energije 

Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

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

Z  rednim vzdrževanjem, obnovo in širitvijo cestne razsvetljave dosegamo dolgoročne cilje podprograma. 

Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja 
osnovo za oceno v letu 2016. 

4250 - Javna razsvetljava - električna energija                        300.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo moči za javno razsvetljavo, 
tokovino, ureditev  prižigališč in ostala dela potrebna za delovanje javne razsvetljave. 

 

4251 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave     135.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne  razsvetljave. 

 

4252 - Izgradnja in obnova javne razsvetljave    25.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so predvidena za gradnjo in širitev javne razsvetljave občine Krško. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-107-0166 – Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini Krško 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0166 - Izgradnja in obnova JR v občini  

Namen in cilj projekta 

Povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izgradnja JR – skladno z elaboratom širitve JR v Občini Krško. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje 
investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), 
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• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni 
list RS, št. 62/98), 

• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/2012), 

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), 

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), 

 

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

Sredstva v okviru  te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih 
obveznosti. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). 
Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo 
izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o 
graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo  projekti slediti, 
zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta. 

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

Sofinanciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma v okvirih DLN, HE in obvoznice. Predvideno 
je sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice Krško, odkupu potrebnih zemljišča, prestavitve 
komunalnih vodov za potrebe izgradnje obvoznice Žadovinek. 

 

4800 - Sovlaganja v državne ceste      1.216.959 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in 
obvoznice Krško odkupu potrebnih zemljišča, prestavitve komunalnih vodov za potrebe izgradnje 
obvoznice Žadovinek. V letih 2017 in 2018 je predvidena gradnja novega mostu preko Save in  krožišča s 
povezavo do Merkurja, ki predstavlja 1. Fazo obvoznice Žadovinek v Krškem.  

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0171 – Obvoznica Krško 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0171 – Obvoznica Krško 

Namen in cilj projekta 

Razbremenitev prometa v mestu Krško, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, 
zmanjšanje hrupa. 

Stanje projekta 

Sredstva so predvidena  za plačilo  gradbenih del pri gradnji obvoznice Žadovinek, projektantskih in 
konzultantskh storitev ter predhodne arheološke raziskave. 

4801 - Sovlaganja v državne ceste  - NORP                                33.041 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in 
obvoznice Krško odkupu potrebnih zemljišča, prestavitve komunalnih vodov za potrebe izgradnje 
obvoznice Žadovinek. V letih 2017 in 2018 je predvidena gradnja novega mostu preko Save in  krožišča s 
povezavo do Merkurja, ki predstavlja 1. Fazo obvoznice Žadovinek v Krškem.  

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0171 – Obvoznica Krško 
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2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0171 – Obvoznica Krško 

Namen in cilj projekta 

Razbremenitev prometa v mestu Krško, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, 
zmanjšanje hrupa. 

Stanje projekta 

Sredstva so predvidena  za plačilo  gradbenih del pri gradnji obvoznice Žadovinek, projektantskih in 
konzultantskh storitev ter predhodne arheološke raziskave. 

 

 

1306 Telekomunikacije in pošta 

1. Opis glavnega programa 

Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

Širjenje in dograditev optičnega omrežja in zagotoviti čem večje število priključkov na optično omrežje na 
celotnem območju občine Krško.  

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

Leto za letom se povečuje število priključkov na širokopasovno omrežje na celotnem območju občine 
Krško.   

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

Zagotoviti možnost dostopa na optično omrežje, čim večjemu številu občanov v občini Krško. 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

1. Opis podprograma 

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti dostopnost optičnih povezav v čim več naseljih v občini Krško 

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

Vsako leto se povečuje število priključkov na  optično omrežje 

Zagotoviti dostopnost optičnih povezav v čim več naseljih v občini Krško 

Skladno za razpoložljivimi finančnimi sredstvi se je povečalo število vključenih na optično omrežje.  

 

 

4426 - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij                          200.000 
EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za gradnjo in zagotovitev možnosti  priključitve na optično 
omrežje čim večjemu številu občanov v občini Krško. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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OB054-07-0169 – Širokopasovno omrežje 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0169 - Širokopasovno omrežje 

Namen in cilj projekta 

Zagotovitev dostopa do optičnih povezav za čim večjemu številu občanov v Občini Krško. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi predvideno nadaljevanje gradnje sekundarnega 
dela optičnega omrežja postopna izdelava projektne dokumentacije in izvajanje gradenj na območju celotne 
občine Krško. Izgradnja kabelske kanalizacije in polaganje kablov se bo izvajalo tudi na območjih, kjer se 
izvajajo druga gradbena dela sopolaganje ob drugih investicijah (vodovod, kanalizacija, pločniki, ceste, 
javna razsvetljava) na celotnem območju občine Krško ter na delih območja v KS Spodnji Statri Grad, 
Dolenja vas, KS Raka in KS Podbočje. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1. Opis področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna 
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske 
in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana 
vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40);  

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, 54/15, 36/16);  

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr); 

- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03,44/03,41/04,34/08); 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje: 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in 
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, 
ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba 
naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje 
okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v 
okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako 
morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi 
varstva okolja. 

4. Oznaka in naziv glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih 
občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov. 

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

Trend zmanjšanja količine odloženih odpadkov v občini KK na trajno odlagališče.  

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Državni 
operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, zbirnih 
centrov, MBO, CeROD,  nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, 
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine  za center za ravnanje z odpadki 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o vodah,   

- zakon o ohranjanju narave 

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje 
količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine odloženih odpadkov kar bo ugotovljeno z 
evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in 
odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno 
zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno 
zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave 
in reciklaže. 

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh 
predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in 
Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega 
zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna 
uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo 
in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na 
lokalni ravni. 

4056 – Ravnanje z odpadki     46.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zbiranje in ravnanje z odpadki Sortirnica odpadkov v Krškem,  Zbirni center Spodnji Stari Grad, , 
Najemnina CeROD I 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-11-0003 – Regijsko odlagališče kom. Odpadkov – CEROD 
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2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-11-0003 - Regijsko odlagališče kom. odp. –CeROD 

Namen in cilji projekta 

Namenska sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje odlagališča odpadkov CeROD. 

Stanje projekta 

V letu 2018 se bodo izvajala nujna investicijska dela v skladu s planom CeROD-a.  

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in 
padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju 
površinskih in podzemnih vod. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Ur. 
l. RS, št. 73/12, 84/13) 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
80/12 in 98/15) 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, 
št. 64/12, 64/14 in 98/15) 

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15) 

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

Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno 
življenjsko okolje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja 
odpadne vode določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Zasleduje se cilje, ki jih za območje občine Krško določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja ter priprava projektne dokumentacije iz področja 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za dosego ciljev Državnega operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. 

 

4050 - Kanalizacija in čistilne naprave         1.456.000 EUR    

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih 
voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0180 – Program GJS 

OB054-07-0182 – Odkupi zemljišč in odškodnine – kanalizacija in ČN 

OB054-07-0183 – Projektna dokumentacija za kanalizacijo in ČN 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 
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OB054-07-0180 - Program GJS  

Namen in cilj projekta 

Izvajali se bodo posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb vodooskrbe, 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, dejavnosti ravnanja z odpadki, pokopališč. Namenski 
viri: lastni vir, takse in najemnine.  

Stanje projekta 

Iz te proračunske postavke se bodo izvajala dela usklajeno s posebej na OS sprejetim programom GJS, ter 
stroški subvencij za pokrivanje stroškov amortizacije, ki niso zaračunana porabnikom.  

Opis posameznih del : 

Oskrba s pitno vodo: 

Zagotavljati je potrebno kakovostno oskrbo s pitno vodo, ki vključuje distribucijo pitne vode po 
vodovodnem omrežju v zadostnih količinah ter skrb in prizadevanja za ohranitev kakovostnih in količinsko 
ustreznih vodnih virov. Obveznosti javne službe so opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo in občinskem 
odloku ter Programu oskrbe s pitno vodo, zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode pa je opredeljeno 
v Pravilniku o pitno vodi. 
 
Splošno za cevovode 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 
 
Prioriteta izvedbe del za leto 2018: 
- vodovod Krško: izvedba eksploatacijske vrtine Brege II – nadaljevanje del, 
- zagotovitev dodatnih virov/povezave sistemov za rezervno oskrbo s pitno vodo za 

vodovod Veliki Trn – nadaljevanje del, 
- priprava projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture, vključno z 

obnovo cevovodov in določitev prioritet izvedbe del, 
- obnova odsekov cevovodov in objektov, skladno s potrebami na terenu, 
- izvedbe ukrepov, skladno z načrtom zmanjševanja vodnih izgub, 
- izvedba in nadgradnja daljinskega nadzora, 
- nadzor nad nivoji vode in količinami odvzete vode iz vodnih virov. 

 
Vodovod Krško in Dolenja vas – cevovodi 

- Obnova sekundarnih vodovodov v naseljih Veniše (2. faza), Pristava, Kalce Naklo, Jelše, 
Gorica, Veliki Podlog, Gržeča vas, Stari Grad, Dolenja vas, Čerenc, Gorica, Raztez, …., ob 
izgradnji kanalizacije ali obnove druge infrastrukture.  

- Obnova amortiziranih, dotrajanih in pod dimenzioniranih cevovodov na odsekih:  
• Pot na Libno – Štajner,  
• Tomšičeva ulica,  
• Sadjarska,  
• na območju Vidma (Ulica Tončke Čeč, Lapajnetova ulica, Naselje NEK, Ulica 

Nikole Tesle, Delavska ulica, ...),  
• Čerenc - odsek Koren,  
• Ravne pri Zdolah 29,  
• Sremič-Kremen (pri Planinc),  
• Libna (odseka Planinc - Korene in Jankovič - Vogrinc), 
• Loke - VH KZ (Žabkar), 
• odsek skozi naselje Gora, 
• v naselju Veliko Mraševo, 
• Gora - Cesta, 2. faza,  
• ureditev tlačnih razmer na področju Črne mlake, Dolenja vas. 

- Izgradnja povezovalnega cevovoda Leskovec - trg - do Ulica Anke Salmič 40. 
- obnova obstoječih odsekov javnega vodovoda iz azbestno cementnih cevi: 
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• Tovarniška - Vipap,  
• OŠ Jurij Dalmatin - Tomšičeva ulica,  
• Tovarniška ulica, 
• Ulica Anke Salmič – Leskovec, 
• Leskovška ulica (odsek Leskovška cesta - Krško in priključek na Pavlinovo in 

Gruenovo ulico), 
• na Vidmu (Trubarjeva ulica,…),  
• Veniše. 

- Obnova cevovodov, poškodovanih zaradi visoke trdote pitne vode. 
 
Vodovod Senovo - Brestanica in Koprivnica – cevovodi  

- Obnova sekundarnih vodovodov s priključki na Kajuhovi in Bračičevi ulici (ob izgradnji 
kanalizacije), na Partizanski ulici (ob izgradnji kanalizacije), na Prešernovi, Kvedrovi in Ulici 
senovskih borcev. 

- Obnova amortiziranih, dotrajanih in pod dimenzioniranih cevovodov: 
• vodovod na odseku Cankarjeva cesta, 
• vodovod na Elektrarniška ulica, 
• vodovod na Dorcu, 
• vodovod v Stolovniku, 
• vodovod na Titovi cesti, 
• vodovod na Rudarski cesti. 

- Obnova obstoječih odsekov javnega vodovoda iz azbestno cementnih cevi na odseku 
Tomšičeva ulica - VH Petanov hrib (napajalnega in povratnega voda in ureditev izpusta). 

- Izgradnja manjkajočih odsekov in obnova dotrajanih ali pod dimenzioniranih odsekov 
povezovalnega cevovoda Senovo – Krško. 

- Prevezava porabnikov pitne vode iz naselja Mrčna sela na VH Prevole. 
- Ureditev tlačnih razmer na dveh odsekih na Armeškem. 
- Obnova napajalnega vodovoda Toplica - ČP Prevole - Koprivnica. 
- Prevzemi zasebnih vodovodov, skladno s potrebami na terenu (Rožno, Veliki Kamen, Mali 

Kamen,…) 
 
Vodovod Raka – cevovodi  

a) obnova amortiziranih, dotrajanih in pod dimenzioniranih cevovodov: 
• vodovod na odseku Celine – Jelenik, 
• vodovod na odseku Raka - Cirje- Dolga Raka (ob obnovi ceste), 
• vodovod na odseku Raka – Podulce, 
• vodovod na odseku Senuše, 
• vodovod na odseku Zabukovje. 

- Obnova obstoječega vodovoda s priključki ob izgradnji kanalizacije. 
- Izvedba hidravličnega preračuna oskrbe vodovoda Raka iz vodovodnega sistema Krško. 

 
Vodovod Podbočje in Premagovce – cevovodi  

- Obnova amortiziranih, dotrajanih in pod dimenzioniranih cevovodov: 
• vodovoda na odseku VH in PČ Brlog - VH Gradec,  
• vodovoda na odseku VH Gradec - Prušnja vas,  
• vodovoda na odseku VH Gradec - Gradec – Brezovica, 
• vodovoda v naselju Šutna. 

- Obnova dela vodovoda na območju naselja Podbočje. 
- Ureditev elektro priključka za hidrofor Bočje. 
- Obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije (Dobrava ob Krki, Šutna). 
- Ureditev oskrbe s pitno vodo za naselje Hrastek. 
- Prevzem v upravljanje zasebnega vodovoda Slivje, skladno s potrebami na terenu. 

 
Vodovod Veliki Trn – cevovodi  

- Obnova amortiziranih, dotrajanih in pod dimenzioniranih cevovodov: 
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• vodovoda na odseku Ravni – Drenovec, 
• vodovoda na odseku ČRP Arto do VH Veliki Trn, izvedba v fazah, 
• napajalnega vodovoda Črešnjice, 
• vodovoda na odseku VH Ravni - vas Ravni, 
• vodovoda na odseku VH Črešnjice - vas - Srednje Arto, 
• vodovoda na odseku VH Veliki Trn – Smečice. 

- Izgradnja povezovalnega cevovoda Kočno - Dolenja Lepa vas. 
- Izgradnja napajalnega vodovoda Veliki Trn - Nova Gora - Ravni. 
- Izgradnja povezovalnega cevovoda Krško - Veliki Trn in obnova obstoječih 

poddimenzioniranih odsekov na trasi. 
- Izgradnja povezovalnega cevovoda Veliki Trn - Smečice - Planina - Raka. 

 
 

Splošno za vodne vire, objekte in opremo 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 
- zatesnitev vodnih celic, obnova armatur ter montažnih lestev, skladno s potrebami na terenu, 
- ureditev dostopnih poti do objektov, 
- ureditev služnosti ali odkup zemljišč, kjer so zgrajeni objekti javne infrastrukture, 
- snemanje obstoječih vrtin, 
- optimizacija črpališč in zamenjava črpalk, skladno s potrebami na terenu, 
- obnova in zamenjava avtomatike in zaščitnih elementov na objektih vodovoda, 
- vgradnja merilnih mest za nadzor nad vodnimi izgubami, 
- dobava in vgradnja merilne opreme za nadzor odvzema vode iz vodnih virov,  
- nadgradnja obstoječega katastra in posredovanje podatkov v ZKGJI, 
- izvedba eksploatacijske vrtine Brege II, izvedba vrtalnih del, objekta, povezav na obstoječi 

vodovod in elektro napajanja - 2. faza, 
- izvedba eksploatacijskih vrtin Veliki Trn, 
- izvedba raziskovalnih vrtin za Rako, 
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, 
- uravnavanje trdote pitne vode v VH Čerenc in VH Kremen zgornji,  
- obnova sistema za dezinfekcijo pitne vode (doziranje in regulacijo plinskega klora) v ČRP 

Arto, vodarna Rore, 
- postavitev označevalnih tabel VVO, 
- zagotovitev rezervnega vodnega vira ob izrednih razmerah (Krško-Podbočje-Kostanjevica), 
- zagotovitev rezervnega vodnega vira ob izrednih razmerah (Krško-Rore-Gora-Gorenja Lepa 

vas), 
- izgradnja povezovalnega voda Senovo (Mali Kamen - Veliki Kamen) - Koprivnica ali iskanje 

rezervnega vodnega vira, 
- Objekt za pripravo pitne vode na vodovodu Senovo-Brestanica. 

 
 
Obnova in ureditev objektov: 

- Vodovod Krško in Dolenja vas: VH Narpel, VH Lokve, VH Ravne pri Zdolah, VH Brezovska 
Gora, VH Kremen srednji, VH Kremen zgornji, VH KZ Krško, PČR Brezovska Gora, VH 
Cesta, RZB Gunte, RZB + PČR KZ Krško. 

- Vodovod Senovo - Brestanica in Koprivnica: VH Poreber, zajetje Dobrova, UF Dobrova, 
zajetje Toplica, VH Petanov hrib, VH Rostohar. 

- Vodovod Raka: VH Celine, VH Zabukovje, VH Raka, VH PČR Sela pri Raki, VH Planina. 
- Vodovod Podbočje in Premagovce: PČR Dol-Planina in ČR Dol, VH Bočje. 
- Vodovod Veliki Trn: VH Črešnjice, VH Veliki Trn, VH Gorenja Lepa vas, VH Ravni, VH 

Gornja Lepa vas. 
- Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja prečrpališča Selce. 

 
Prenova in razširitev sistemov za daljinski nadzor (telemetrija) 

- Prehod na novo telemetrijo:  
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• vodovod Senovo (rudnik Senovo, VH Petanov hrib, PČR Armes, VH Armes),  
• vodovod Brestanica (VH Divjakov hrib, PČ Šite), 
• vodovod Kremen (PČR Kremen spodnji, VH +PČR Kremen srednji, VH Kremen 

zgornji), 
• vodovod Krško - VH Pirčev hrib, 
• vodovod Krško - VH Trška gora novi, 
• vodovod Raka - VH Dolga Raka, 
• vodovod Raka (črpališče Lašče, VH Raka, VH Ravni), 
• vodovod Premagovce - zajetje Premagovce in VH Premagovce, 
• vodovod Podbočje (ČRP Dol, VH+PČR Brlog, VH+PČR Gradec, VH Planina). 

- Nadgraditev obstoječe telemetrije (dodajanje paremetrov - pretoki, nivoji, klor, motnost, alarm 
vstop v objekt,...): 

• izvedba povezave z optičnim omrežjem ČR Drnovo, ČR Brege, ČR Rore, VH 
Resa in VH Narpel v enotni sistem, 

• izvedba prevezave z optičnim omrežjem VH Raka - PČ Podulce - VH Planina pri 
Raki (postavitev nadzornega sistema z GPRS komunikacijo, komplet s krmilno 
enoto in potrebno merilno opremo, 

• izvedba prevezave črpališče Lašče - VH Raka na optično omrežje, 
• obnova in zamenjava avtomatike in zaščitnih elementov na objektih vodovoda 

(Rore, ...), 
• ureditev daljinskega nadzora preko optičnega omrežja za UF Dobrova (telefon), 
• nadgradnja obstoječe telemetrije ČRP Lašče in VH Raka - klor (stanje in alarm 

min, max koncentracija, alarm ob min količini dezinfekcijskega sredstva), 
• nadgradnja obstoječe telemetrije VH Veliki Trn – klor, 
• nadgradnja obstoječe telemetrije VH Črna mlaka - klor (stanje in alarm min, max 

koncentracija, alarm ob min količini dezinfekcijskega sredstva), 
• nadgradnja obstoječe telemetrije PČR Dol - klor. 

- Vključitve novih objektov v sistem: 
• ureditev daljinskega nadzora na odseku Zdole, veja VH Zdole  - VH Vrh 

(postavitev nadzornega sistema z GPRS komunikacijo, komplet s krmilno enoto 
in potrebno merilno opremo), 

• ureditev daljinskega nadzora v objektu PČ Anže/Graben (postavitev nadzornega 
sistema z GPRS komunikacijo, komplet s krmilno enoto in potrebno merilno 
opremo), 

• izvedba daljinskega nadzora v objekt VH Črešnjice, 
• izvedba daljinskega nadzorna za PČ Poreber in VH Poreber (postavitev 

nadzornega sistema z GPRS komunikacijo, komplet s krmilno enoto in potrebno 
merilno opremo, 

• ureditev daljinskega nadzora na odseku PČ Brezje - Brezovska Gora, 
• širitev daljinskega nadzora v objektih VH Gradec, VH Brlog in VH Planina, 
• izvedba daljinskega nadzora v objekt VH Trška Gora – stari, 
• VH Čretež, VH Spodnje Dule - postavitev nadzornega sistema z GPRS 

komunikacijo, komplet s krmilno enoto in potrebno merilno opremo. 
 
 

Odvajanje komunalne odpadne vode, čiščenje  komunalne odpadne vode, odvajanje  

padavinske odpadne vode in čiščenje  padavinske odpadne vode: 

Splošno  

Voda je za človeka in njegovo okolje življenjskega pomena, zato se varovanju okolja, zaščiti podtalnice, 
pitne vode in površinskih voda posveča vedno več pozornosti. Komunalne odpadne vode predstavljajo večji 
delež vsega onesnaževanja voda. Državni Operativni program na tem področju predvideva ustrezno 
opremljenost gosteje poseljenih področij z javno kanalizacijo oziroma izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav na področju razpršene poselitve. Obveznosti javne službe so opredeljene v Uredbi o odvajanju in 
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čiščenju komunalne odpadne vode in občinskem odloku ter Programu odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. 
 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 
- menjava pokrovov jaškov kanalizacije in tesnjenje v primeru ropota, 
- dvigovanje jaškov kanalizacije na koto terena, obnova poškodovanih jaškov, 
- zamenjava črpalk iz prečrpališč odpadnih voda, 
- dobava in vgradnja nivojskih stikal v prečrpališčih odpadnih voda, 
- priprava projektne dokumentacije in ureditev usedalnika za odcejanje peska in dobava naprave 

za čiščenje peska pri ZB5, 
- priprava projektne dokumentacije ter dobava in montaža mehanske naprave predčiščenje 

odpadnih vod pri ZB5, ZB4, ZB3, 
- identifikacija dotokov tujih vod (zaledne, padavinske, izviri,...) v javno kanalizacijsko omrežje 

in priprava projektne naloge sanacije mešanih kanalizacijskih sistemov v občini Krško, 
- idejna zasnova sanacije mešanih kanalizacijskih sistemov v občini Krško, 
- sanacija obstoječe kanalizacije - kritičnih točk (preprečitev vdora tujih vod s točkovno 

sanacijo), 
- dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracij, ki so delno že opremljene – del 

sredstev za izvedbo je predviden tudi iz sredstev okoljskih dajatev, 
- ureditev ustreznega predčiščenja na prečrpališčih za odpadno vodo, 
- ureditev usedalnika in dobava naprave za izločanje peska iz objektov javne kanalizacije, 
- identifikacija dotokov tujih vod (zaledne, padavinske, izviri,...) v javno kanalizacijsko omrežje 

in sanacije mešanih kanalizacijskih sistemov, 
- zagotavljanje nemotenega obratovanja čistilnih naprav, 
- vzpostavitev in nadgradnja daljinskega nadzora nad obratovanjem prečrpališč odpadne vode. 

 
Kanalizacija Krško 

- Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za: 
• odsek na Kremenu,  
• drugi odseki, skladno s potrebami na terenu. 

- Obnova in dograditev kanalizacije: 
• odsek v Ulici mladinskih delovnih brigad,  
• odsek Cesta krških žrtev 94 (razbremenilnik meteornih in tujih vod),  
• odsek Kremen 2-4. 

- Priprava projektne dokumentacije in ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih vod v 
Leskovcu (Ulica 11. novembra, Vakselj - Lipovž). 

- Priprava dokumentacije za prestavitev objekta za prevzem grezničnih odplak ter ureditev 
usedalnika za odcejanje peska in dobava naprave za čiščenje peska pri ZB3. 

- Idejna zasnova sanacije mešanih kanalizacijskih sistemov v občini Krško. 
- Priprava projektne dokumentacije ter dobava in montaža mehanske naprave za predčiščenje 

odpadnih vod pri ZB5, ZB4, ZB3 (Krško).  
- Obnova odsekov poškodovane kanalizacije. 
- Prečrpališča odpadnih vod: 

• izvedba klančin v prečrpališčih odpadnih vod, 
• dobava rezervnih in zamenjava črpalk iz prečrpališč odpadnih voda, 
• dobava in vgradnja nivojskih stikal v prečrpališčih odpadnih voda, 
• ureditve prečrpališča odpadnih vod Stara vas, 
• ureditve prečrpališča odpadnih vod Veniše. 

- SČN Vipap - mehansko predčiščenje in naprava za sprejem grezničnih odplak: 
• dobava in vgradnja puhala na mehanskem predčiščenju odpadnih voda Krško, 
• dobava in vgradnja črpalke za prečrpavanje grezničnih odplak na objektu za 

sprejem grezničnih gošč in muljev iz MKČN, 
• dobava kontejnerjev za zbiranje odpadkov iz mehanskega predčiščenja in na 

septiki, 
• uredite objekta septika – strop, 
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• investicijsko vzdrževalna dela skladno s potrebami na mehanskem predčiščenju 
odpadnih voda Krško in objektu septika. 

 
Kanalizacija Senovo – Brestanica 

- Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za: 
• stanovanjski objekt CPB 14, Brestanica,  
• Cankarjeva 1, Senovo  
• drugi odseki, skladno s potrebami na terenu. 

- Obnova in dograditev kanalizacije: 
• odsek Trg 2, Brestanica,  
• Cesta 1. maja,  Bračičeva ulica, Partizanska, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, 

Titova cesta (pri Gostišču Senica), Gače (nadaljevanje Dovško) 
- Ureditev ločenega sistema kanalizacije na Trgu, Brestanica - projektna dokumentacija in 

izvedba. 
- Obnova primarnega kanalizacijskega kolektorja z uvlačenjem nove cevi Senovo – Brestanica 

(Titova cesta 21 do 77, Senovo). 
- Priprava projektne dokumentacije ter dobava in montaža mehanske naprave za predčiščenje 

odpadnih vod pri razbremenilniku pri OŠ Brestanica 
- Prečrpališča odpadnih vod: 

• izvedba klančin v prečrpališčih odpadnih vod, 
• dobava rezervnih in zamenjava črpalk iz prečrpališč odpadnih voda, 
• dobava in vgradnja nivojskih stikal v prečrpališčih odpadnih voda. 

- Komunalna čistilna naprava Brestanica: 
• dobava in vgradnja črpalk na vhodnem črpališču (pod gradom) za KČN. 
• izvedba potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi pregleda ob 

zaustavitev delovanja KČN Brestanica, 
• generalni servis KČN - dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme - 

prioritete po potrebi (pH sonda, nivojske sonde, črpalke za prečrpavanje vode iz 
zalogovnika za povratno in odvišno blato, peristaltična črpalka za dehidracijo 
odvišnega blata, merilec pretoka v enoti za dehidracijo odvišnega blata, merilec 
pretoka na iztoku, mešalo za denitri fazo v aeracijskem bazenu, …), 

• sanacija jaška pod gradom Brestanica - zatesnitev ali črpalka (kjer je vgrajen 
merilec dotoka na KČN Brestanica), 

• izvedbe hidravlično-procesne optimizacije na KČN, 
• dobava in vgradnja puhala za mehansko predčiščenje, 

 
 

• dobava in vgradnja puhal in difuzorjev za vpihovanje kisika v aeracijski bazen, 
• dobava in vgradnja sit za tračno prešo, 
• dobava in vgradnja vijačne črpalke za prečrpavanje polielektrolita v enoti za 

dehidracijo blata, 
• nadgradnja daljinskega nadzora nad obratovanjem KČN (merilno procesno 

obratovalna oprema), 
• dobava in vgradnja merilca suspendiranih snovi na iztoku iz KČN, 
• dobava in vgradnja črpalke za prečrpavanje povratnega blata na KČN, 
• dobava kontejnerjev za zbiranje odpadkov iz mehanskega predčiščenja, 
• dobava in vgradnja mešala v bazen za odvišno blato, 
• izvedba nadstreška nad kontejnerjem za dehidrirano blato, 
• razna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, nujna za izvedbo nemotenega 

obratovanja KČN. 
 
Kanalizacija Podbočje 

- Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za: 
• skladno s potrebami na terenu, 
• ukinitev usedalnika v Podbočju. 
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- Mala komunalna čistilna naprava Podbočje 
• ureditev nadstreška nad mehanskim predčiščenjem, 
• izvedba dodatnih vrat v ograji za transport kontejnerja z odpadki iz mehanskega 

predčiščenja, 
• izvedba zatesnitve in toplotne izolacije kontejnerja, 
• projektantska rešitev za preprečitev vdora vode iz potoka Sušica v MKČN, 
• dobava in vgradnja merilca nivoja v zalogovniku mehansko očiščene vode in v 

zalogovnik vode za izpiranje naprave za mehansko predčiščenje, 
• ureditev izpiranja naprave za mehansko predčiščenje, 
• optimizacija delovanja naprave za mehansko predčiščenje, 
• nadgradnja daljinskega nadzora nad obratovanjem MKČN, 
• dobava in vgradnja merilca pretoka na iztoku iz MKČN, 
• ureditev dostopne poti in območja okoli pokrovov MKČN, 
• dobava in vgradnja zalogovnika za vodo za vzdrževanje merilno-vzorčevalne 

opreme, 
• razna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, nujna za izvedbo nemotenega 

obratovanja KČN. 
 

Zbiranje in obdelava odpadkov: 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 

• obnova ograje okoli CRO, 
• ureditev zbiralnic oziroma ekoloških otokov (plato, ograja in tabla), 
• obnova poškodovanih bokov odlagališča, meteorne kanalizacije in servisnih poti, 
• monitoring na zaprtem odlagališču odpadkov, 
• košnja in zasaditev novih rastlin na zaprtem odlagališču odpadkov. 

 

Urejanje in vzdrževanje pokopališč: 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 
• hortikulturna ureditev na pokopališču Senovo (odstranitev in zasaditev cipres), 
• popravilo ali zamenjava vrat na vežici Leskovec, 
• dobava in postavitev klopi na pokopališčih. 

 

 

Urejanje in vzdrževanje pokopališč: 

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb so zajete naslednje aktivnosti: 
- obnova vežice Senovo, 
- obnova vežice Koprivnica, 
- dobava in postavitev začasnega skladišča za orodje. 

 

OB054-07-0182 - Kanalizacija in ČN-odkupi zemljišč in odškodnine   

Namen in cilj projekta 

Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb 
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.  

Stanje projekta 

Sredstva so predvidena za odkup zemljišč in plačilo odškodnin služnostne rabe zemljišč pri projektih 
kanalizacije in ČN. 

OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo in ČN             

Namen in cilj projekta 
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Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb 
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. 

Stanje projekta 

Predvideno je dokončanje in izdelava projektne dokumentacije kanalizacija Partizanska cesta Senovo; 
kanalizacija Cankarjeva ul. Senovo; kanalizacija Leskovec 2. faza; kanalizacija Rostoharjeva ulica v 
Krškem, kanalizacija C. 3. julija Senovo; kanalizacija C. bratov Zorko Senovo, kanalizacija Tomšičeva 
cesta Senovo; kanalizacija Armeško; kanalizacija in ČN Šutna, kanalizacija in ČN Dobrava ob Krki; objekt 
za sprejem septičnih odplak pri ZB3 kanalizacija Krško; kanalizacija in ČN Smednik, kanalizacija in ČN 
Straža pri Raki, projektiranje kanalizacija in ČN Selce pri Leskovcu; kanalizacija Rožno ter izdelava 
nepredvidenih projektov. 

4052 - Gradnja in obnova kanalizacij in ČN - okoljske takse                  750.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev 
objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in z izgradnjo komunalnih čistilnih 
naprav. 

 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0180 – Program GJS 

OB054-07-0193 – Komunalna infrastruktura – naselja gorica, Jelše, V. Podlog 

 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0180 - Program GJS                  

Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb 
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. 

Stanje projekta 

Predvideno je dokončanje in gradnja kanalizacije Stara vas; kanalizacija dograditev kanalizacija 
Partizanska cesta Senovo; kanalizacija Cankarjeva ul. Senovo; kanalizacija Leskovec 2. faza; kanalizacija 
Rostoharjeva ulica v Krškem, kanalizacija kanalizacija C. 3. julija Senovo; kanalizacija C. bratov Zorko 
Senovo, kanalizacija Tomšičeva cesta Senovo; kanalizacija Armeško; kanalizacija in ČN Šutna, 
kanalizacija in ČN Dobrava ob Krki; objekt za sprejem septičnih odplak pri ZB3 kanalizacija Krško; 
kanalizacija in ČN Smednik, kanalizacija in ČN Straža pri Raki, projektiranje kanalizacija in ČN Selce pri 
Leskovcu; kanalizacija Rožno ter izdelava nepredvidenih projektov. 

 

OB054-07-0193 – Kom.infr.- Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava   

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gradnja javne razsvetljave, gradnja 
pločnika in obnova vozišča v naseljih Gorica, Jelše, Velik Podlog, Pristava, Gržeča vas, Mali Podlog, 
Kalce-Naklo, Malo Mraševo, Veliko Mraševo. Vse našteto bo povečalo prometno varnost za vse 
udeležence v cestnem prometu, kakor tudi večjo kakovost življenja na urejenem območju.   

 

Stanje projekta 

Za I fazo (Gorica – Jelše) je pridobljeno GD in izdelana PZI projektna dokumentacija,  za II fazo (Podlog 
in Pristava) pa je vloženo na UE za GD. Po pridobitvi GD se bo izdelala tudi PZI projektna dokumentacija. 
Odkupljena so vsa potrebna zemljišča za potrebe gradnje krožišča na regionalni cesti  Drnovo-Križaj v 
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križišču za Veliki Podlog in Gorico. V letu 2017 se bodo začela izvajati dela na I. fazi Gorica – Jelše in na 
faz II. Pristava – Veliki Podlog, ki se bodo nadaljevala še v leta 2018 do 2020.  

 

4055 – Kanalizacija in čistilne naprave – sredstva NORP               400.000 EUR   

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih 
voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-08-0012 – Sofinanciranje individualnih hiš. priklj. in MČN 

OB054-07-0193 – Komunalna infrastruktura – naselja Gorica, Jelše, V. Podlog 

 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-08-0012 – Sofinanciranje individualnihhiš.priklj.in MČN   

Namen in cilj projekta 

Varstvo okolja skladno z Državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Stanje projekta 

V letu 2008 se je pričelo sofinanciranje hišnih priključkov in izgradnjo malih čistilnih naprav za odpadne 
vode in se bo nadaljevalo tudi v letu 2018. Projekt je financiran iz sredstev NORP. 

OB054-07-0193 – Kom.infr.- Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava   

Namen in cilj projekta 

Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gradnja javne razsvetljave, gradnja 
pločnika in obnova vozišča v naseljih Gorica, Jelše, Velik Podlog, Pristava, Gržeča vas, Mali Podlog, 
Kalce-Naklo, Malo Mraševo, Veliko Mraševo. Vse našteto bo povečalo prometno varnost za vse 
udeležence v cestnem prometu, kakor tudi večjo kakovost življenja na urejenem območju.   

 

Stanje projekta 

Za I fazo (Gorica – Jelše) je pridobljeno GD in izdelana PZI projektna dokumentacija,  za II fazo (Podlog 
in Pristava) pa je vloženo na UE za GD. Po pridobitvi GD se bo izdelala tudi PZI projektna dokumentacija. 
Odkupljena so vsa potrebna zemljišča za potrebe gradnje krožišča na regionalni cesti  Drnovo-Križaj v 
križišču za Veliki Podlog in Gorico. V letu 2017 se bodo začela izvajati dela na I. fazi Gorica – Jelše in na 
faz II. Pristava – Veliki Podlog, ki se bodo nadaljevala še v leta 2018 do 2020. Projekt je financiran iz 
sredstev NORP. 

 

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za 
urejanje infrastrukture ob vodotokih. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je varovanje občinske infrastrukture ob vodotokih.  

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

1. Opis podprograma 



 187

Vsebina podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  je namenjeno vzdrževanju 
infrastrukture ob vodotokih. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o vodah,   

- zakon o ohranjanju narave 

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v redno vzdrževanje problematičnih delov vodotokov, kar zajema košnjo 
brežin, obsekovanje zarast ter stabilizacijo in zavarovanje brežin vodotoka. 

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh 
predpisov, ki urejajo to področje.  

4360 – Izgradnja infrastrukture ob vodotokih                                  10.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva zagotovljena za vzdrževanje vodotokov. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-17-0016  – Sofinanciranje infrastrukture ob vodotokih 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

Namen in cilj projekta 

Predvideno  je redno vzdrževanje na problematičnih delih vodotokov, ki zajema košnjo brežin, obsekavanje 
zarasti ter stabilizacijo in zavarovanje brežin vodotoka. Namen teh ureditev je zagotavljanje večje 
pretočnost vodotoka in preprečitev poplavljanja javne infrastrukture predvsem cest in povzročanje škode 
na okoliških objektih v javni in zasebni lasti. 

Stanje projekta 

Zaradi slabega vzdrževanja vodotokov je potrebno čim prej pristopiti k ureditvam ob vodotokih.  

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno 
delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, 
katere so javnega pomena. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08) 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07-ZPNačrt) 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07-ZGO-1B) 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90), 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Krško. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta  
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1603 - Komunalna dejavnost 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij 
in druge komunalne dejavnosti. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 

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

Vskladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s 
hidrantno mrežo) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih službah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- zakon o stavbnih zemljiščih 

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

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS,  kazalec za  doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo 
občanov. 

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

Izgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2016, za drugi cilj 
pa izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte ter učinkovitejša oskrba s pitno 
vodo vsem prebivalcem občine 

 

4020 - Dostava pitne vode                                3.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode 
pride do motene oskrbe. 

 

4040 - Vodovodna omrežja                                                                  25.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo. 
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Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev 
objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. 
V okviru PP Omrežja s pitno vodo se bodo sofinancirale akcije izgradnje, obnove in zagotavljanje novih 
virov vode vaškim vodovodom, projekt sofinanciran s kohezijskimi sredstvi HI vodovodov Posavje, ter 
pokrivanje stroškov sanacije sistemov ob prevzemih v upravljanje. V okviru konta projektne 
dokumentacije, so predvideni stroški projektne in tehnične dokumentacije ter drugi stroški potrebni  za 
izvedbo vseh programov v NRP. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0188 – Vodovodna omrežja 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-07-0188 – Vodovodna omrežja 

Namen in cilj projekta 

Izvedba - sofinanciranje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja, 
katerega skupno, s posavskimi občinami, prijavljamo v sklopu operacije, ki jo delno financira Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvoj prioritete Varstvo okolja področje voda, prednostne 
usmeritve Oskrba s pitno vodo. V okviru projekta se izvaja monitoring podzemnih voda okoli Centra za 
ravnanje z odpadki, vodna povračila za vodovodne sisteme, kjer je bilo izdano vodno dovoljenje na Občino. 

Stanje projekta  

Posamezna dela – spremljanje ciljev investicije, poročanje še 5 let po izvedbi investicije nadaljevala tudi v 
letu 2018, Vsakoletno izvajanje monitoringa in vodna povračila. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje 
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor), 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih službah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- zakon o stavbnih zemljiščih 

- Odlok o vzdrževanju pokopališč in izvajanju pogrebne dejavnosti 

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč  in s tem prispevanje k boljšemu  izgledu celotne 
občine. 

Z načrtovanjem in izvajanjem širitev pokopališč zagotavljamo dodaten prostor za pokope. Z izvajanjem 
urejanja pokopališč pa prispevamo k lepšemu izgledu občine. 

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

Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe. 
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Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe. 

 

4100 - Gradnja in urejanje pokopališč                          514.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke so predvideni stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, 
geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški vzpostavitve katastra, stroški soglasij, 
stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta. Predvidena je 
posodobitev pokopališča Krško, investicijsko vzdrževalna dela na pokopališčih po potrebi. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-07-0206 – Projektna dokumentacija za pokopališča 

OB054-07-0208 – Pokopališče Krško 

OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč 

OB054-07-0207 – Pokopališče Brestanica 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

 

OB054-07-0206 - Projektna dokumentacija za pokopališča   

Namen in cilj projekta 

V okviru te proračunske postavke se izvaja pridobivanje projektne dokumentacije  pri izvedbah investicij 
v pokopališča. 

Stanje projekta 

Sredstva so zagotovljena za projektno in tehnično dokumentacijo, nadzor, geodetske storitve in 
vzpostavitev baze podatkov - katastra. 

OB054-07-0208 - Pokopališče Krško   

Namen in cilj projekta 

Zagotovitev prostora za pokope in nov poslovilni objekt z okolico. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektna dokumentacija. Potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava na 
izvedbo javnega razpisa za gradnjo. 

Predviden pričetek gradnje glede na stanje NRP je v letu 2017 

 

OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč   

Namen in cilj projekta 

Tekoče se vsako leto izvajajo vzdrževalna dela z namenom, da se ne vzdržuje vrednost in kvaliteto 
objektov. 

Stanje projekta 

V letu 2018 se bodo izvajala potrebna vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela na objektih pokopališke 
infrastrukture. 

 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

1. Opis podprograma 
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Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 
(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih službah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- zakon o stavbnih zemljiščih 

- Odlok o javnih cestah in ostalih javnih površinah v občini Krško 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganja zastavljenih ciljev 

Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu  izgledu celotne občine. 

Z rednim vsakoletnim izvajanjem vzdrževanja javnih površin in rekreacijskih objektov ter obnovami in 
posodabljanjem objektov dosegamo dolgoročne cilje podprograma. 

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

Letni cilj je zagotoviti lep izgled mesta. 

 

4011 - Vzdrževanje parkov in zelenic                                 290.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so predvidena za vzdrževanje parkov in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje 
grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-09-0026 – Oprema za parke in igrišča 

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

Parki, zelenice in grobišča se urejajo skladno s popisi del na določenih občinskih parcelah. Dela se izvajajo 
po predpisanih standardih. 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

  

OB054-09-0026 – Oprema za parke in igrišča 

Namen in cilj projekta 

Sredstva bodo porabljena za opremo otroških igrišč, po programu. 

Stanje projekta 

V letu 2018 bomo z opremo dopolnili vsa igrišča, ki so potrebna dodatne opreme in popravil.  

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

1. Opis podprograma 
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Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje 
zastav. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 

- zakon o temeljni geodetski izmeri 

- zakon o urejanju prostora 

- zakon o graditvi objektov 

- zakon o varstvu okolja 

- zakon o gospodarskih javnih službah 

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- stanovanjski zakon 

- zakon o stavbnih zemljiščih 

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

Urejenost središč občine Krško ter obešanje zastav ob praznikih. 

 

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

Potrebno je izobesiti zastave ob pomembnejših praznikih in v času novoletnih praznikov okrasiti mestna 
središča. 

4253 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav                   45.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke je predvideno zamenjati del dotrajanih zastav in nabaviti, obesiti in skladiščiti novoletne 
okraske. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice 
ipd.. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje - v pripravi novi 

 Zakon o urejanju prostora  

 Zakon o graditvi objektov  

 Zakon o prostorskem načrtovanju 

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

Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na 
področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za 
gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj 
gospodarske dejavnosti. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma  

V letu 2013 predvidevamo izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in opremljanje zemljišč s 
potrebnim cestnim omrežjem in ostali komunalno infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo 
tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter 
ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe. 
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4019 - Strokovne podlage za izvajanje dejavnosti                    76.656,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so planirana za  izdajanje projektnih pogojev in soglasij za posege na celotni 
komunalni infrastrukturi (ceste, vodovod, kanalizacija) ter financiranje javne službe ravnanja z odpadki 
zaradi izpada plačevanja KS Spodnji Stari Grad . 

V skladu z ZGO - 1B je lastnik infrastrukture dolžan na podlagi 50. člena izdajati projektne pogoje in 
soglasja k projektni in tehnični dokumentaciji, ki je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. V skladu z ZGO 
in  Zakonom o upravnih taksah se strankam ne sme zaračunavati stroškov izdaje projektnih 
pogojev,  soglasij k projektnim rešitvam in soglasij za priključitev,  kot tudi stroškov nastalih v zvezi z 
ogledi na terenu. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, 
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilji te proračunske postavke so, da v primeru naravnih nesreč, izpostavimo prvotno stanje in ljudem 
omogočimo varno prometno infrastrukturo. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

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

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno 
škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazovin odprava posledic 
na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom 
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o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih 
akcij (na primer. reševanje utopljencev). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

zakon o javnih financah 

 zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

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

Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture ter spodbujanje 
razvoja področjih, ki jih je prizadela naravna ujma, in sicer je prva prioriteta odprave posledic škode po 
poplavah 2014 in neurju 2016. 

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru tega 
podprograma. 

Posledice  po poplavah po poplavah 2014 in neurju 2016, se bodo v letu 2018 odpravljale po sprejetem 
programu. 

4700 - Sanacija plazov, brežin in obcestja                          100.000,00 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Predvidena je sanacija brežin pod in nad cestiščem z namenom zaščite ceste in zagotavljanja prevoznosti. 

Na osnovi potreb po sanaciji je potrebno za realizacijo zagotoviti finančna sredstva. Dela so nujna, saj s 
pravočasnim posegom preprečim nastanek še večje škode, prav tako pa zavarujemo uničevanje premoženja, 
kakor tudi pojav drugih posrednih nesreč.  

 

4751 - Odprava posledic naravnih nesreč                    50.000 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Predvidena je sanacija gospodarske infrastrukture, zaradi posledic naravnih nesreč in ostale poškodbe, ki 
se pojavijo čez leto in za to ni drugje predvidenih sredstev. 

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB054-15-0022 -  Odprava posledic naravnih nesreč 

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) 

OB054-15-0022 – Odprava posledic naravnih nesreč                 

Namen in cilj projekta 

V sklopu projekta bodo izvedene sanacije poškodb na infrastrukturi, ki so nastale po poplavah 2014 in 
neurju 2016. 

Stanje projekta 

V pripravi je dokumentacija za izvedbo sanacij. 
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5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE  DEJAVNOSTI 

 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje se nanaša na druge skupne administrativne storitve, ki zajema obveščanje domače in tuje javnosti ter 
razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Sredstva v okviru obveščanja domače in tuje javnosti 
so namenjena za objavo različnih javnih razpisov iz vseh področij gospodarskih dejavnosti: kmetijstva, malega 
gospodarstva, turizma in poslovno-stanovanjskega področja. V Uradnem listu RS morajo biti objavljeni 
namreč javni razpisi za dodelitev sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. 
Pretežni del te proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, katero se 
nanaša na poslovne objekte oziroma poslovne prostore last Občine Krško. Gospodarjenje z slednjimi v lasti 
lokalne skupnosti je naloga, ki učinkovito in uspešno pomaga k hitrejšemu razvoju določenega dela 
gospodarstva, predvsem podjetništva. Prestrukturiranje gospodarstva je kot proces zelo prisoten in v sled tega 
se pojavljajo povsem nove potrebe majhnih, novih (samostojnih) podjetnikov in prav slednjim je moč skozi 
zagotavljanje osnovnih pogojev za delo v obliki najemnih poslovnih prostorov z zagotovljeno komunikacijsko 
infrastrukturo, zagotoviti začetno delo in nadaljnji razvoj. V okviru te proračunske porabe so zajeta tudi 
sredstva za potrebe vpisa stavb v kataster stavb in morebitna določitev pripadajočih zemljišč ter 
zemljiškoknjižni prenosi. 
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih  
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
- Uredba o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in  
- Stanovanjski zakon  
- Stvarnopravni zakonik  
 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Transparentnost javnih razpisov, ki omogočajo občanom pridobitev različnih subvencij. Izvajanje postopkov 
prodaje finančnega premoženja občine na podlagi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin ter izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in 
prostorov s ciljem ohraniti njihovo vrednost in omogočiti zadovoljstvo najemnikov. Vpisi stavb v kataster 
stavb se izvajajo zaradi vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenosi pa omogočajo 
uskladitev zemljiške knjige z dejanskim stanjem. 
 
4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 
0403 Druge skupne administrativne storitve 
 
0403 Druge skupne administrativne storitve  

 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 0403 vključuje dva podprograma in sicer »Obveščanje domače in tuje javnosti« ter 
»Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«. Pri prvem gre predvsem za porabo sredstev 
namenjenih za objavo javnih naročil in javnih razpisov v Uradnem listu RS. Pri drugem pa za porabo sredstev 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja (gospodarjenja) s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki 
se nanašajo na poslovne prostore občine ter sredstva za izvajanje vpisa stavb v kataster stavb in 
zemljiškoknjižnih prenosov. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z objavo javnih razpisov zagotavljamo transparentnost  in dostopnost. Z upravljanjem in vzdrževanjem 
poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti zasledujemo naslednje cilje: 
- zagotavljanje čim večjega števila kvalitetno vzdrževanih poslovnih objektov oziroma prostorov za oddajo 

v poslovni (neprofitni) najem, 
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- preureditev (rekonstrukcija) praznih poslovnih objektov ali njih dele v prostore, ki bodo primerni za oddajo 
v najem glede na povpraševanje, 

- ohranjanje uporabne vrednosti objektov, 
- zadovoljstvo najemnikov, ohranjanje oziroma oživljanje starega mestnega jedra Krško, kjer je   umeščenih 

pretežni del poslovnih  prostorov; 
 
Z vpisom stavb v kataster stavb ustanavljamo etažno lastnino in na ta način urejamo evidenco premoženja. Z 
zemljiškoknjižnimi prenosi pa usklajujemo dejansko stanje z zemljiškoknjižnim stanjem. 
 
3.Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilji so transparentno obveščanje javnosti o možnostih po pridobitvi subvencij v okviru javnih razpisov, 
podaljšanje življenjske dobe objektov in poslovnih prostorov, zadovoljstvo najemnikov ter ureditev uradnih 
evidenc (REN, zemljiške knjige, katastra stavb).  
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
04039001Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039003 Razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem 

 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
1. Opis podprograma 
Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki morajo nad določeno vrednostjo javna 
naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v drugim medijih. Prav tako morajo biti v 
Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev na podlagi javnih razpisov in drugih oblik 
sofinanciranj iz občinskega proračuna.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnem naročanju 
- Zakon o javnih financah  
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za 
dodelitev sredstev. Prodaja kapitalskih deležev na podlagi Uredbe, ki ureja prodajo finančnega premoženja 
občine s ciljem doseči najvišjo možno ceno. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskim obvez. Z ostalimi objavami v javnih 
medijih obveščamo javnost s potrebnimi informacijami. 

 
5009 Objave javnih naročil in razpisov  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za objavo so namenjena za vsa področja gospodarskih dejavnosti: kmetijstvo, malo gospodarstvo, 
turizem, poslovno-stanovanjsko področje. Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki 
morajo nad določeno vrednostjo javna naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v 
drugim medijih. Prav tako morajo biti v Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev 
subvencij in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Sredstva so namenjena tudi  za objavo raznih 
obvestil javnosti v javnih medijih. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Objave javnih naročil in razpisov predpisujejo zakon o javnem naročanju, zakon o javnih financah in pravilnik 
o izvrševanju proračuna RS, nedvomno pa so javne objave uporabne za upravičence subvencij iz naslova 
javnih razpisov, saj omogočajo dostopnost informacij. 

 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
1.Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne 
skupnosti, ki se nanašajo na poslovne objekte oziroma posamezne poslovne prostore znotraj njih. Občina 
Krško trenutno razpolaga in gospodari s približno 115 poslovnimi prostori. Del poslovnih prostorov se oddaja 
za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejavnosti, varovanja 
kulturnih dobrin, zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti društev, združenj, zvez, 
političnih strank in različnih humanitarnih organizacij, skladiščenja,… Drugi del pa predstavljajo prostori za 
izvajanje obrtniške oziroma podjetniške dejavnosti – proizvodnje. Vsi najemi so neprofitni. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS  
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
- Uredba o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
- Stanovanjski zakon  
-Stvarnopravni zakonik  
- Obligacijski zakonik  
-Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi /ZVEtL/  
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin 
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb  
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Krško je zagotavljanje primernih 
poslovnih prostorov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne 
uprave, državnih institucij ter podjetništva in obrti.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti glede na možnosti vsem, ki bodo izkazali interes po najemnih poslovnih prostorih, primerne in 
dobro vzdrževane poslovne prostore. 

 
5800 Stroški upravljanja poslovnih zgradb in prostorov 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Poslovni objekti oziroma prostori v lasti Občine Krško, so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s 
poslovnimi prostori oddani v upravljanje upravniku. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za 
naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega 
upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v 
posamezne sklope, in sicer: 
- organizacijsko administrativna opravila, 
- tehnično strokovna opravila, 
- finančno računovodska in knjigovodska opravila in  
- pravno-premoženjska opravila. 
Podrobnejši pregled nalog in opravil v zvezi z upravljanjem poslovnega fonda, je razviden iz Stanovanjskega 
zakona, ki se uporablja smiselno tudi za poslovne prostore, Stvarnopravnega zakonika, Pravilnika o standardih 
vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj ter Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
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3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stavbah in poslovnih 
prostorih ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti urejajo področje 
poslovnih stavb in njihovo upravljanje. Stvarnopravni zakonik in smiselno Stanovanjski zakon pa podrobneje 
določata obveznost določitve upravnika skupnih delov, če ima poslovna stavba več kot dva etažna lastnika in 
več kot osem posameznih delov. Poleg upravljanja skupnih delov, pa smo določili upravnika tudi za 
upravljanje posameznih poslovnih prostorov, kar omogoča redno vzdrževanje poslovnih prostorov in reševanja 
vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo poslovnega prostora.  
 
5801 Zavarovanje  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za vse poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi 
za posamezne poslovne prostore. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori v 
imenu Občine Krško zavaruje vse poslovne prostore upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, 
odgovornost in strojelomu, po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za 
račun Občine Krško, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih razmerij, nujnost pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti.  

 
5811 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano. Zajema izvedbo manjših 
popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje na podlagi 
Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se za poslovne stavbe in prostore 
smiselno uporablja so: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša 
vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih 
izdelkov– pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, 
popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa, popravila v 
primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov 
na glavnih vodovodnih ceveh pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in 
centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih 
desk, zastav, namestitev hišnih redov, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki 
in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, 
telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje 
zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopniščna avtomata v skupnih prostorih stavbe ter vzdrževanje 
in pregled skupinskih komunikacijskih naprav. Redna vzdrževalna dela so zajeta v posebnem Programu 
vzdrževalnih del za leto 2018, ki je pripravljen na podlagi predloga upravnika poslovnih prostorov. Program 
se tekom leta dopolnjuje z izrednimi/intervencijskimi vzdrževalnimi posegi - deli, ki nastajajo kot posledica 
nepredvidenih okvar. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Smiselno se za poslovne zgradbe in prostore uporablja Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb 
in stanovanj, ki določa standarde vzdrževanja – slednje pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se 
poslovne zgradbe in prostore ohranja v dobrem stanju in omogoča njihovo normalno uporabo.  
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5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so predmet pridobitve ali nakupa v posameznem letu, 
bili v preteklosti ali nezasedeni, neuporabni (brez vzdrževalnih posegov) ali spreminjajo namembnost in na 
katerih se bodo izvedli investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem 
ali v uporabo različnim zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam ali gospodarskim subjektom.   
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB54-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov 
 
Namen in cilj projekta 

Investicijsko ali tekoče vzdrževati vse tiste poslovne prostore oziroma objekte, ki niso privlačni za najem, 
bodisi zaradi njihove nefunkcionalnosti, bodisi zaradi prevelike oddaljenosti od centra mest. Na tem mestu so 
mišljeni predvsem objekti, kot so bivše stare šole, kulturni domovi, zadružni domovi in drugi starejši objekti, 
ki so locirani praviloma izven območja mesta Krško, v Podbočju, Gorenjem Leskovcu, Leskovcu pri Krškem, 
Brestanici,  Koprivnici, Velikem Trnu,  pa tudi v starem delu mestnega jedra Krško. Cilj programa oskrbovanje 
dodatnih objektov in prostorov je njihova ohranitev predvsem pa zapolnitev objektov z vsebinami, ki bodo 
omogočile medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško in drugo prostočasno dejavnost lokalnega 
prebivalstva, po odstranitvi posameznih objektov pa možnost novogradnje z novimi vsebinami; 

Stanje projekta 

Objekti, v katerih so predvideni posegi v letu 2018 so:  Objekti Hipodrom Brege (legalizacija in obnova), stara 
šola Gorenji Leskovec 21 (obnova prostora v pritličju), Veliki Trn 18 Krško…; 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Objekti, ki so v lasti Občine Krško in so leta zapuščeni ter so v stanju, ko so investicijska dela še upravičena, 
jih je zaradi potreb in mnogokrat tudi zaradi neustreznega izgleda, smiselno obnoviti in oddati v najem ali 
prodajo.  Z manjšimi posegi bi bilo mogoče dvigniti  njihovo vsebinsko raven, jih oplemeniti ali pa jim odvzeti 
»sloves« motečega elementa. Gre za pospravljanje in ustrezno »stilsko« preobrazbo delov prostora, s tem pa 
ustvarjanje prijaznejše slike prostora in nas samih.  
 
5813 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov – sredstva NORP 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so predmet pridobitve ali nakupa v posameznem letu, 
bili v preteklosti ali nezasedeni, neuporabni (brez vzdrževalnih posegov) ali spreminjajo namembnost in na 
katerih se bodo izvedli investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem 
ali v uporabo različnim zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam ali gospodarskim subjektom.   
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB54-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov 
 
Namen in cilj projekta 

Investicijsko ali tekoče vzdrževati vse tiste poslovne prostore oziroma objekte, ki niso privlačni za najem, 
bodisi zaradi njihove nefunkcionalnosti, bodisi zaradi prevelike oddaljenosti od centra mest. Na tem mestu so 
mišljeni predvsem objekti, kot so bivše stare šole, kulturni domovi, zadružni domovi in drugi starejši objekti, 
ki so locirani praviloma izven območja mesta Krško, v  Podbočju, Gorenjem Leskovcu, Leskovcu pri Krškem, 
Brestanici,  Koprivnici, Velikem Trnu,  pa tudi v starem delu mestnega jedra Krško. Cilj programa oskrbovanje 
dodatnih objektov in prostorov je njihova ohranitev predvsem pa zapolnitev objektov z vsebinami, ki bodo 
omogočile medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško in drugo prostočasno dejavnost lokalnega 
prebivalstva, po odstranitvi posameznih objektov pa možnost novogradnje z novimi vsebinami; 

Stanje projekta 
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Objekti, v katerih so predvideni posegi v letu 2018 so:  Spodnji grad Zasavska cesta 1 Brestanica 
(rekonstrukcija), stara šola Koprivnica 2 Koprivnica (obnova kletnih prostorov),..  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Objekti, ki so v lasti Občine Krško in so leta zapuščeni ter so v stanju, ko so investicijska dela še upravičena, 
jih je zaradi potreb in mnogokrat tudi zaradi neustreznega izgleda, smiselno obnoviti in oddati v najem ali 
prodajo.  Z manjšimi posegi bi bilo mogoče dvigniti  njihovo vsebinsko raven, jih oplemeniti ali pa jim odvzeti 
»sloves« motečega elementa. Gre za pospravljanje in ustrezno »stilsko« preobrazbo delov prostora, s tem pa 
ustvarjanje prijaznejše slike prostora in nas samih.  
 
5821 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter 
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z 
večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe 
posamezne stavbe. V letu 2017-2018 so predvideni posegi v naslednjih poslovnih prostorih oziroma objektih: 
Cesta krških žrtev 15, 19, 23, 30, 44, 46, 53, 57, Dalmatinova 6 in 8, Kolodvorska 1, Hočevarjev trg 1, vsi 
Krško, Titova 106 Senovo,  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB54-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici 
 
Namen in cilj projekta 
Poslovni objekt Tržnica Videm je bil zgrajen v letu 1984 in rekonstruiran v letih 2014 - 2016. Z rekonstrukcijo, 
katere glavni del je nadstrešek objekta, je pridobljen velik prodajni prostor,  ali prostor za aktivnosti, ki jih 
prinaša današnji čas.  
 
Stanje projekta 

Po letu 2012, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za sanacijo in nadgradnjo, je sledila izvedba gradbeno 
obrtniških del: izvedba strehe terase, zapiranje terase, umestitev zaprtega prodajnega prostora, novih zunanjih 
stopnic, novega osebnega dvigala, električne napeljave in sanacije posameznih nosilnih delov konstrukcije, 
izvedba sanitarij na terasi, in v letu 2016 še zunanja ureditev z umestitvijo nove info točke – pisarne za 
upravnika, nove javne sanitarije, povečanje prodajnih površin za stojnice, za mobilne prodajalce,…  Z 
izvajanjem dejavnosti prodaje pa se kažejo nove – drugačne potrebe po opremi, ki je neobhodna za zadostitev 
sanitarnih in drugih predpisov. Le-to je potrebno v letih 2017-2018 postopoma dokupiti. 

2.2 OB54-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov 
 
Namen in cilj projekta 
Poslovni objekti (prostori) v lasti Občine Krško so v pretežni meri grajeni pred več desetletji in v sled tega je 
potreba po obnovitvenih oziroma rekonstrukcijskih posegih. (Konstrukcijski elementi večinoma niso 
problematični, so pa  napeljave, ki imajo bistveno krajšo amortizacijsko oziroma življenjsko dobo). Pri 
določenih objektih pa ugotavljamo, da jih je smiselno in racionalneje porušiti in odstraniti, kot pa izvajati 
celovite obnove.   
 
Stanje projekta 
Za posamezne poslovne objekte ali njih dele, je potrebno izdelati popis del za  obnovo, v posameznih primerih 
predhodno tudi idejne zasnove, PGD in PZI, pridobiti gradbeno dovoljenje,… Sledi izvedba gradbeno 
obrtniških del. 
 
2.3 OB54-15-0016 Poslovni objekt Cesta krških žrtev 19 Krško 
 
Namen in cilj projekta 
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Poslovni objekt na naslovu CKŽ 19 Krško, bolj znan kot »stara železnina«, se je po pridobitvi pokazal kot 
nefunkcionalen in dotrajan do te mere, da ga je smiselno podreti in nadomestiti z novim objektom, ki bo 
projektiran in zgrajen za točno določen (poslovni) namen. Le-ta je bil v letu 2016 definiran. 
 
Stanje projekta 
Po izdelavi in potrditvi idejnih zasnov se je pristopilo k izdelavi PGD in PZI za gradnjo novega objekta ter 
pridobitvi gradbenega dovoljenja. V letu 2017 začetek del - rušitev ter gradnja novega z 
nadaljevanjem/dokončanjem v letu 2018.  
 
5825 Vpis stavb v kataster stavb in zemljiško knjigo ter zemljiškoknjižni prenosi 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Na podlagi Stvarnopravnega zakonika mora posamezni del stavbe predstavljati samostojno funkcionalno 
celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojen prostor. 
K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so del 
nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov. Zaradi dejstva, da se vpisi posameznih delov stavb oz. poslovnih 
prostorov v zemljiško knjigo lahko izvajajo le na podlagi akta o ustanovitvi etažne lastnine ali sporazuma 
izvajamo vpise po 2 fazah. V prvi fazi je potrebno izdelati geodetski elaborat morebitno ureditev meje, za vpis 
stavbe in posameznih delov stavb v kataster stavb, po potrebi tudi parcelacijo in določitev pripadajočega 
zemljišča k stavbi, nato pa v drugi fazi izdelati akt ali sporazum k ustanovitvi etažne lastnine ter vpis stavbe, 
posameznih delov stavbe, morebitnega pripadajočega zemljišča k stavbam, splošne skupne dele stavbe ali 
posebne skupne dele stavbe. Občina financira celotni postopek v kolikor je lastnica stavbe v celoti, v primeru, 
da je dejanska lastnica posameznih stanovanj ali poslovnega prostora pa v deležu, ki se ga določi glede na 
površino stanovanja ali poslovnega prostora. Realizacija postopkov vpisa v kataster stavb in v zemljiško knjigo 
so odvisni od soglasja vseh etažnih lastnikov. Poleg vpisa stavb in posameznih delov stavb v kataster stavb in 
zemljiško knjigo, se sredstva te proračunske postavke namenjajo tudi za plačilo notarskih zapisov, overitve 
kupoprodajnih pogodb ali zemljiškoknjižnih dovolil za vpis lastninske pravice na Občino Krško.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Ustanovitev etažne lastnine urejujejo stvarnopravni zakonik, stanovanjski zakon in zakon o vzpostavitvi etažne 
lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi in 
določajo, da pridobitelj posameznega dela stavbe, ki s pravnim naslovom izkazuje upravičenje do pridobitve 
lastninske pravice na posameznem delu stavbe ter skupnih delih stavbe in pripadajočemu zemljišču, v kolikor 
se le tega določa. V okviru etažne lastnine se tako vzpostavlja, ugotavlja ali prenaša lastninska pravica na 
posameznem delu stavbe. Na ta način se dejansko stanje usklajuje z zemljiškoknjižnim stanjem, ki omogoča 
verodostojnost podatkov. 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO     
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje porabe 11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), 
gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva. 
 
2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
• Zakon o kmetijstvu 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih 
• Zakon o sladkovodnem ribištvu 
• Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško 
• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško 
• Uredba na področju državnih pomoči- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 in sredstva de  
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            minimis za področje kmetijstva-Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 
• Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in  
             gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. 
 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje 
obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi in povečevanje števila delovnih mest z diverzifikacijo 
dejavnosti na podeželju (tudi nekmetijskih) ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega 
izgleda kulturne krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) 
kot ukrep izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja kmetovanja in 
zaraščenost kmetijskih površin; sledi povečanje tržne organiziranosti in vzpodbujanje nastajanja novih oblik 
povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig,  
z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v 
kmetijstvu glede na naravne danosti in obstoječo infrastrukturo (zelenjadarstvo, sadjarstvo, jagodičevje….). 
Poudarek bo namenjen ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja in kontroliran način pridelave hrane, 
ohranjanju kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje; ohranjanju gospodarne 
in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo s sodelovanjem aktivne kmetijske 
politike v kmetijstvu ter varovanju kmetijskih zemljišč pred trajno spremembo namembnosti, zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov, trajnostni in gospodarni rabi naravnih in človeških virov. 
Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos in 
sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem področju. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  
1103 Splošne storitve v kmetijstvu  
1104 Gozdarstvo 
1105 Ribištvo 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva    
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1102 Reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.  
 
2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 
Dolgoročni izidi temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko 
močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju 
velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, 
spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi 
operativnih nalog; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno 
oskrbo; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti 
kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške 
strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij. 
 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih zemljišč, 
ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, 
povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, izboljšati posestno strukturo 
kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture ter izvedbo agromelioracij. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11029003 Zemljiške operacije 
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11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 
1. Opis podprograma 
Občina z investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske  
proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju 
podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov in prilagajanje 
kmetov načelom tržnega gospodarjenja.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
- Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško 
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020, Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in 
Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so:  
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju 
gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; ohranjanje in 
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov  za dobro počutje živali in 
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in 
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. 
 
5006  Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje-sredstva iz   
          nadomestila omejene rabe prostora-NORP 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podpora je namenjena za naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva tako 
za ekološko kmetovanje kot za integrirano pridelavo. S selektivnimi razpisnimi pogoji želimo usmerjati 
sredstva za naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, znižanju stroškov pridelave, pogoje in možnosti za 
ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva, izboljšanje 
varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave hrane, naložbe za izvajanje pridelave 
ekoloških proizvodov, naložbe za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter naložbe 
v povečanje učinkovitosti rabe energije. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-17-0006 Naložbe v kmetijska gospodarstva- NORP 
 
Namen in cilji projekta 
Namen in cilj ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane 
vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih 
površin v občini, tehnološke izboljšave s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju 
stroškov pridelave, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja za kmetijska gospodarstva, ki se 
ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, kot z integrirano pridelavo. 
 
Stanje projekta  
Sredstva bodo  namenjena za sofinanciranje naložb v rastlinsko in živinorejsko pridelavo, naložbam v 
neproizvodno dediščino, malim agrarnim operacijam na kmetiji, postavitev mrež proti toči, postavitev in nakup 
rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov in  napravo pašnikov na kmetiji.  
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3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Materialni stroški predstavljajo stroške za snemanje, fotografiranje, najemnine za poslovne objekte in KD,  
stroške konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbi, plačila del preko študentskega 
servisa. Sredstva bodo namenjena tudi za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo 
tečajev, delavnic ali seminarjev. 
 
11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
1. Opis podprograma 
S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na 
podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in 
konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove 
tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja  storitev svetovanj. V sklopu priprav in izvedbe 
razvojno pospeševalnih projektov na področju kmetijstva je predvideno sofinanciranje občinskih in regijskih 
projektov. Na ravni regije bodo sofinancirani projekt Kozjanskega parka za tisti del, ki posega na območje 
občine Krško in je vezan na ohranjanje in promocijo kulturne krajine. Sofinancirani bodo programi, ki jih 
opredeljuje ministrstvo za kmetijstvo in jih izvaja Lokalna akcijska skupina Posavje ali Center za razvoj 
podeželja Posavje ali Regionalna razvojna agencija ali Center za podjetništvo in turizem Krško ali Kmetijsko 
gozdarski zavod Novo mesto ali za to pooblaščene institucije. V okviru podprograma in posameznih 
proračunskih postavk  bodo financirane tudi priprave strokovnih podlag, strokovnih mnenj in izdelave 
projektnih dokumentacij ter promocija kmetijstva in podeželja. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
- Zakon o varstvu okolja 
- Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško 
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja 
podeželja RS in  Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem  konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila 
kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, 
ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s 
poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno 
oskrbo. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je enak dolgoročnim. 
 

5002 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju in delovanje društev – Izobraževanje in 
dotacije 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na 
podeželju v okviru nevladnih organizacij (društev ali zvez idr.). S podporo in sofinanciranjem društev ali zvez 
in drugih oblik združenj ter njihovo delovanje, izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij se 
pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, promociji kmetijstva in podeželja, 
izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu, organiziranje samopomoči med člani društev ali zvez. 
Sredstva bodo namenjena tudi za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
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2.1 OB054-17-0005  - Tehnična podpora kmetijskemu sektorju  
 
Namen in cilji projekta 
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje izvajanja strokovnih izobraževanj, ki spodbujajo prenos znanja in 
informiranja ljudi na podeželju, na področju pridelave.  
 

Stanje projekta  

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje  izvajanja strokovnih izobraževanj, ki spodbujajo prenos znanja in 
informiranja ljudi na podeželju. 
 

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
 
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s 
kmetijstvom povezanih dejavnosti. Sredstva bodo namenjena za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo 
prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev ter delovanje društev v okviru organiziranja ali 
sodelovanja na prireditvah. Sredstva bodo namenjena tudi za sofinanciranje izobraževanj mladih 
prevzemnikov kmetij in izobraževanj lastnikov-solastnikov ali namestnikov kmetijskih gospodarstev. 
 
5007 Varstvo tradicionalne krajine in stavb- sredstva iz nadomestila omejene rabe prostora- 
         NORP 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb 
skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, 
ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali objekt dobi pozitivno kulturno varstveno mnenje za obnovo.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-17-0007 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb- NORP 
 
Namen in cilji projekta  
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb 
skupnega ali individualnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin 
kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali imajo pomen ohranitve stavbne ali kulturne 
dediščine proizvodnega ali neproizvodnega pomena.  

 
Stanje projekta  
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje stroškov  priprave dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo, 
oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove, stroškov nakupa materiala in izvedbo del (obnova 
kozolcev, čebelnjakov, kašč,...) 
 
5011 Urejanje mestnih vrtov-sredstva iz nadomestila omejene rabe prostora-NORP 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju med udeleženci v dobavni 
verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in  lokalnih trgov; promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; razvoju novih proizvodov, praks, postopkov in 
tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.  Projekt Moj oskrbovani vrt je našel prostor na 
lokacijah lastnine zemljišč Občine Krško in predvideva enotno ureditev vrtov, izvajanje aktivnosti z uporabniki 
vrtov, njihovo izobraževanje o pridelavi zelenjave in pomenu samooskrbe. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-16-0009 – Mestni vrtovi 
 
Namen in cilji projekta  
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Namen in cilj je enotna ureditev vrtov, izvajanje aktivnosti z uporabniki vrtov, njihovo izobraževanje o 
pridelavi zelenjave in pomenu samooskrbe. V letu 2018 so predvidena  nadaljevalna dela na lokaciji na 
Senovem in bodo prilagojena s predhodno infrastrukturno izvedenimi deli. 
 
Stanje projekta  
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nadaljevalnih del na vrtovih na Senovem, morebitna vzdrževalna 
dela na lokaciji v Krškem in izobraževanje uporabnikov vrtov. 
 
5021 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Program razvoja podeželja RS, Regionalni razvojni program Spodnjeposavske regije 2014-2020, Strategija 
razvoja kmetijstva in podeželja podajajo usmeritve razvoja in ohranjanja kmetijstva in podeželja v regiji in 
občini. LAS Posavje, katere ustanoviteljica je Regionalna razvojna agencija povezuje javne, zasebne in 
nevladne partnerje z območja vseh šestih Posavskih občin in skrbi za izvedbo letnega programa del in sprejetih 
projektov za črpanje sredstev iz EU skladov. V okviru ukrepa je podpora namenjena spodbujanju  različnih 
pristopov sodelovanja: horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju med udeleženci v dobavni verigi za razvoj 
kratkih dobavnih verig in  lokalnih trgov; promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; razvoju novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju 
kmetijstva, prehrane in gozdarstva. 
V okviru obnovljene tržnice Videm, je predvidena ponudba tržnice s vsebinskimi dogodki in promocijo. 
V okviru projekta Kozjanskega  parka Občina sofinancira promocijske aktivnosti za tisti del projekta, ki sega 
na območje naše občine.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje promocije kozjanskega jabolka v okviru projekta Kozjanskega parka 
ter lokalnih in regionalnih programov, ki jih pripravljajo javni zavodi, podjetja katerih vsebine se nanašajo na 
tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje 
geografskih označb, promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov.  
Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS), z namenom vključevanja 
lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva, 
katerih sredstva je možno  pridobiti iz EU skladov. 
Z obnovo tržnice in programa celovite ponudbe tržnice Videm, se predvideva, da bo občina sofinancirala 
dogodke na tržnici tekom celega leta. Predvideva se izvedba štirih tradicionalnih dogodkov in dva manjša 
dogodka in sicer: Velikonočni sejem, Teden sadik, semen, okrasnega cvetja, zelišč, čajev in alternativnih 
rastlin, Eko tržnica, Martinov sejem na tržnici in Praznični december in Predstavitev društev in podjetij, ki 
delujejo na področju kmetijstva ali razvoja podeželja. 
V primeru elementarnih nesreč pa so predvidena sredstva za administrativna dela študentov in sicer za 
evidentiranje škodnega dogodka in vzpostavitev baze podatkov v računalniški program.   

 
5062 Program promocije vinsko – turističnih cest (VTC)  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na osnovi utečenih programov Bizeljsko-sremiške, Podgorjanske in Gornje dolenjske vinsko turistične ceste 
občina sofinancira skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti na regijskem nivoju in najem prostorov za 
potrebe izobraževanja.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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V program je vključena promocija in promocijsko gradivo za ponudnike ob trasi ter najem prostorov za potrebe 
izobraževanja ali prireditve na lokalni ali regionalni ravni. 
   
5065   Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (DD/kmetiji) 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podpora je namenjena posameznim naložbam za predelavo določenih kmetijskih proizvodov, predelavo živil, 
trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave. Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje 
novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva; razvoju novih proizvodov, 
praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-17-0003 - Predelava in trženje kmetijskih proizvodov 
 
Namen in cilji projekta 
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej 
članov kmečkega gospodinjstva, promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov. 
 
Stanje projekta  
Sredstva bodo namenjena pripravi projektne dokumentacije in naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja 
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. 

 
11029003 Zemljiške operacije 
 
1. Opis podprograma 
Vsebina podprograma 11029003 vsebuje: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje 
komasacijskih postopkov, melioracij). 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
- Zakon o gozdovih 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne 
infrastrukture ter izvedbo agromelioracij. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnimi cilji. 
 
5069 Urejanje kmetijskih zemljišč 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture. 
Komasacije so v Zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije s katerimi se urejajo 
kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja 
pogojev obdelave. Za izvedbo komasacije so pristojne Občine, komasacijski postopek pa vodi Upravna enota. 
Pobudo za začetek komasacijskega postopka podajo lastniki kmetijskih zemljišč oziroma njihove skupnosti ali 
druge pravne osebe po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč. Komasacije so v Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije s katerimi se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski 
prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. 
Občina Krško je v okviru sofinanciranja projekta s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
zavezana, da zaključene projekte komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč ter namakanje Kalce 
Naklo spremlja še najmanj naslednjih pet let, kar pomeni, da mora spremljati ekonomske učinke naložbe in 
vzdrževati poljske poti. 
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V sklopu agrarnih operacij zakon navaja tudi melioracije, kamor sodi namakalni sistem Kalce Naklo. Potrebe 
po namakanju kmetijskih zemljišč pa v prostoru naraščajo v individualnem smislu in v smislu namakalnih 
skupnosti. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-07-0245 - Program namakanja Kalce-Naklo  
 
Namen in cilji projekta 
Namakanje v kmetijstvu je najvišja oblika intenzivne pridelave hrane, zagotavlja stabilno, kvalitetno pridelavo 
hrane. Namakanje daje osnovo za program prestrukturiranja kmetijstva, poleg drugih dejavnikov – znanje, 
investicije v dodano vrednost v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu, pravično plačilo, dobri 
poslovni odnosi med proizvodnjo in trgovino. 
 
Stanje projekta  
Občina Krško mora v okviru sofinanciranja projekta s strani EU projekt spremljati še najmanj naslednjih pet 
let, kar pomeni, da bo spremljala porabo električne energije, porabo vode iz reke Krke in spremljala ekonomske 
učinke naložbe posameznih kmetijskih gospodarstev ter celotnega namakalnega sistema. Po Zakonu o 
kmetijskih zemljiščih upravljanje namakalnih sistemov prevzame investitor, prav tako prevzame obveznosti 
zavarovanja objekta. Stroške rednega delovanja in vzdrževanja zagotovijo uporabniki namakalnega sistema. 
 
 
2.2 OB054-14-0006 - Agromelioracije Gorica 
 
Namen in cilji projekta 
Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Gorica pomeni operativno zaključek 
komasacije. Z vidika posega na kmetijski prostor, so posegi zaželeni in sprejemljivi, saj gre v večjem deležu 
za izboljšanje in povečanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela in sanacija starih poti). Nove poti so 
smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih in v večjem delu kot zgolj odmerjene 
in zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč. Dejansko pomeni operativni zaključek 
komasacije in pogoj upravičenih, že prejetih sredstev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
izvedeno komasacijo. 
 
Stanje projekta 
V okviru zemljiških operacij bo Občina v letu 2018  sodelovala  pri  izvedbi  pripravljalnih del, izravnava 
terena, naprava novih poljskih poti ter rekonstrukcijo starih poljskih poti na komasacijskem območju. Zaradi 
odloga objave javnega razpisa in sofinanciranje projekta s strani Države in Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja so dela predvidena po prejeti odločbi o sofinanciranju, v letu  2017 in zaključek del v letu 
2018. 
 
2.3 OB054-14-0007 - Agromelioracije Pijavško polje 
 
Namen in cilji projekta 
Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Pijavškega polja pomeni operativno 
zaključek komasacije. Z vidika posega na kmetijski prostor so posegi zaželeni in sprejemljivi, saj gre v večjem 
deležu za izboljšanje in povečanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela in sanacija starih poti). Nove 
poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih in v večjem delu kot zgolj 
odmerjene in zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč. Dejansko pomeni operativni 
zaključek komasacije in pogoj upravičenih, že prejetih sredstev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za izvedeno komasacijo. 
 
Stanje projekta 
V okviru zemljiških operacij bo Občina v letu 2018 zaključila  izvedbena dela na poljskih poteh na 
komasacijskem območju Pijavško polje.  
2.4 OB054-17-0010   Program komasacije Veliki Podlog  
 
Namen in cilji projekta 
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Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture. 
 
Stanje projekta  
Občina je prejela pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije na komasacijskem območju Veliki podlog  in  
ima pripravljeno dokumentacijo za prijavo na javni razpis. Po objavi javnega razpisa in prejemu Odločbe o 
sofinanciranju projekta komasacije kmetijskih zemljišč s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, bo nadaljevala s postopki izvedbe komasacije na terenu v letu 2018. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Podpora je namenjena  za pokrivanje stroškov pravnih poslov pri izvedbi zaokrožitve zemljišč posameznih 
kmetijskih gospodarstev – fizičnim osebam ter vplačila stroškov v komasacijski sklad. Glede na obveznosti 
Občine do Države, mora Občina vsako leto poročati ekonomske upravičenosti naložb za agromelioracije 
(namakanje, komasacije in agromelioracije), spremljati kazalnike in v skladu z predpisanimi zahtevami  
pripraviti poročila. Stroške priprave poročil so breme proračuna Občine. 
V skladu z zakonodajo Občina krije stroške za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na 
melioracijskih območjih, katere povrnejo uporabniki zemljišč. 
 
2.4 OB054-17-0004   Namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save  
 
Namen in cilji projekta 
Namen ukrepa je pridobivanje dokumentacije in ureditev funkcionalne infrastrukture za potrebe namakanja 
kmetijskih zemljišč iz reke Save- zajetje HE Brežice. 
 
Stanje projekta  
Občina  pristopa k pripravi projektne dokumentacije (PGD-PZI)»Možnosti koriščenja vode za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save-zajetje HE Brežice«. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Občina  pristopa k pripravi projektne dokumentacije (PGD-PZI) »Možnosti koriščenja vode za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save-zajetje HE Brežice«. 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu   
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov 
ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o zaščiti živali in Zakon o veterinarskih merilih skladnosti ter 
Pravilnik o zaščiti hišnih živali. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 
1. Opis podprograma 
Vsebina podprograma 11029002 vsebuje: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zaščiti živali 
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnik o zaščiti hišnih živali 
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3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je Občina dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito 
njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Občina bo v letu 2018 z letno pogodbo zagotovila oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega 
življenja, zdravja in dobrega počutja. V letu 2018 bo Občina sofinancirala stroške sterilizacije in kastracije 
lastniških psov in muc. 
 
5005  Zavetišče za živali  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost  je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, 
zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih 
živali v zavetišču (azilu). 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Občina bo z letno pogodbo zagotovila oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja 
in dobrega počutja. V letu  2018 bo Občina sofinancirala tudi stroške sterilizacije in kastracije lastniških psov 
in muc. 

 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave   
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na občinski ravni. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora. 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o divjadi in lovstvu in Odlok o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

 
1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot vsebuje: 
porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško 

 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o divjadi in lovstvu 
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu je Občina zagotoviti porabo koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Krško. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Občina bo z javnim naročilom ali javnim razpisom  zagotovila porabo koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Krško. 
 V letu  2018 bo Občina sofinancirala stroške biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov ter preprečevanje in 
povračilo škod od divjadi. 
 
5070  Trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalna skupnost  je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu dolžna zagotoviti porabo koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Občina v skladu s sprejetim Odlokom namensko porabi sredstva za 
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Občina bo z javnim naročilom ali javnim razpisom  zagotovila porabo koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Krško. V letu 2018 bo Občina namenska sredstva realizirala preko lovskih 
družin iz območja občine Krško in sicer  za sofinanciranje stroškov izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v 
naravne vire. 
 
14 GOSPODARSTVO     
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
 
2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 
- Slovenska strategija pametne specializacije 
- Regionalni razvojni program regije Posavje  
- Strategija razvoja malega gospodarstva na območju občine Krško 
- Programi ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti  
- Strategija razvoja slovenskega turizma 
- Strategija trženja slovenskega turizma 
- Strategija razvoja turizma na območju občine Krško 

 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko 
rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Cilj promocijskih in razvojnih 
aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena 
povečanju obiska domačih in tujih gostov. 
 
4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta:  
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti    
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje 
programov za razvoj malega gospodarstva.  
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko 
rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega 
gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za 
dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih 
programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. 
Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajata s strani občine ustanovljena ali 
soustanovljena javna zavoda na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, 
Posavske garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih 
razpisov. 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni cilji so izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja v okviru javnega razpisa za 
malo gospodarstvo, z zagotavljanjem sredstev za Garancijsko shemo Posavja, z izvajanjem storitev svetovanja 
in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega 
programa regije Posavje. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
1. Opis podprograma 
Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del 
sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje 
razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije na sejmih in dodatnih izobraževanj s katerimi 
pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj mikro in malih podjetij. Sredstva so namenjena tudi 
sofinanciranju Garancijske sheme Posavje, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, izdelavi 
prijav na državne in mednarodne razpise in zagotavljanju paritet sredstev za odobrene razpise. Sredstva so 
namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja 
za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda: 
Center za podjetništvo in turizem Krško, Regionalna razvojna agencija Posavje. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 
- Zakon o gospodarskih družbah 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 

Krško 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško  

 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko 
rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letno bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za 
Garancijsko shemo Posavja, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri 
odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev 
svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega 
razvojnega programa regije Posavje. 

 
5221 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje – sredstva NORP 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nepovratna sredstva bodo, na podlagi javnega razpisa, ki je namenjen mikro in majhnim podjetjem ter 
samostojnim podjetnikom posameznikom, usmerjena v spodbujanje naložbenih investicij podjetij, v 
spodbujanje podjetij k prijavam na državne in mednarodne razpise s subvencioniranjem stroškov svetovalnih 
storitev pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na te razpise, v spodbujanje promocije izdelkov in 
storitev na sejmih in razstavah, v spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanje ter 
spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva. V okviru te proračunske 
postavke se aktivnosti dodeljevanja sredstev na podlagi javnega razpisa izvajajo preko NRP. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
OB054-18-0001  Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva  

Namen in cilj projekta 

Z javnim razpisom na področju malega gospodarstva želimo pospešiti uvajanje novih tehnologij in znanj za 
razvoj malega gospodarstva. Nepovratna sredstva bodo, na podlagi javnega razpisa, ki je namenjen mikro in 
majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, usmerjena v sofinanciranje naložbenih 
investicij, v spodbujanje podjetij k prijavam na državne in mednarodne razpise s subvencioniranjem stroškov 
svetovalnih storitev pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na te razpise, v spodbujanje promocije na 
sejmih in razstavah, v sofinanciranje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja. 

Stanje projekta 

Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva. 
Razpis se izvaja že od leta 2003 na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško, ki je bil v letu 2007 noveliran v 
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki je bil  v letu 
2014 na podlagi nove EU Uredbe de minimis spremenjen in dopolnjen zaradi  novih pravil, ki jih predpisujejo 
evropske regulative za dodeljevanje pomoči  na podlagi pravila de minimis. Prav tako so bile vnešene 
spremembe v pravilnik v letu 2015 zaradi predlogov revizije in v letu 2016 zaradi predlogov GZS. Vsako leto 
prispe na razpis več vlog, kar kaže na to, da so ta ukrep majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro 
stimulacijo za nadaljnji razvoj. 
 
5235  CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo - plače 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek 
na plače za zaposlene itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce skladno z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim 
programov dela ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za aktivnosti, ki 
jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja podjetništva. 
Aktivnosti v okviru te postavke : analiza podjetništva in zasnova programa izvedbe spodbujanja razvoja 
podjetništva, zagotavljanje kontinuitete podpornih storitev malim in srednje velikim podjetjem in svetovanje 
tujim vlagateljem ter izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc ipd. Spodbujanje nastanka razvojnih 
projektov v podjetništvu, sodelovanje pri oblikovanju projektov vezane na regionalne in državne razvojne 
programe ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami na področju podjetništva. Urejanje  oz. 
ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov. 
Spodbujanje inovativnosti (spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnoloških podjetij, 
animacija in izobraževalne delavnice). 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Sredstva v sklopu te postavke so namenjena pospeševanju lokalnega razvoja malega gospodarstva, kar je v 
okviru hitrejše gospodarske rasti ena izmed ključnih prioritet strategije razvoja Slovenije. Z namenom 
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spodbujanja razvoja podjetništva občina vlaga sredstva v podporno okolje podjetništva. Aktivnosti CPT Krško 
izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta CPT Krško, ki jih opravlja javni zavod na področju 
podjetništva.  
 
5236  CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo – materialni stroški 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih 
stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta in letnega 
programa dela opravlja kot javno službo na področju podjetništva. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  

 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Izračun upošteva stroške v preteklem letu. Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva občina vlaga sredstva 
v podporno okolje podjetništva. Aktivnosti CPT Krško izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta 
CPT Krško, ki jih opravlja javni zavod na področju podjetništva. 

 
5242 Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta in letnega programa javnega zavoda namenjena za 
izvajanje programov in nalog Regionalne razvojne agencije Posavje in sicer za pripravo, usklajevanje, 
spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji; za pripravo 
dogovorov za razvoj regije; za izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 
razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov; za sodelovanje in podporo pri 
delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; za obveščanje, splošno 
svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise 
in izvedbi regijskih projektov; za prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; za pomoč pri izvajanju 
regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja; za organiziranje ter koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s 
področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta 
regije/Razvojnega sveta regije); za pripravo in izvajanje regionalnih projektov, ki so v javnem interesu. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Regionalno razvojno agencijo Posavja so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni 
zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se sofinancira iz proračunskih 
sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavja in Odlokov o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regionalne razvojne agencije Posavje. V letu 2007 
se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki 
in v letu 2014 še občina Bistrica ob Sotli. 
 
5261 Izvajanje RRP – malo gospodarstvo  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za projekt spodbujanja nastanka novih inovativnih podjetij ter za sofinanciranje drugih 
razvojno - tehnoloških in inovativnih programov  v skladu z obstoječim Regionalnim razvojnim programom 
regije Posavje na osnovi državnih, evropskih oz. lastnih razpisov in programov, za katere je zainteresirana 
občina. Sredstva bodo lahko namenjena tudi za sofinanciranje stroškov izdelave prijav na razne državne in 
mednarodne razpise, za katere je zainteresirana občina in zagotavljanju paritet denarnih sredstev odobrenim 
projektom za črpanje sredstev iz raznih državnih in mednarodnih razpisov.  
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2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Občine morajo imeti v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izdelan regionalni 
razvojni program, ki predstavlja temeljni programski dokument na ravni regije in izhodišče za izvajanje 
razvojnih aktivnosti v regiji in za izvajanje v programu predvidenih izvedbenih projektov v smeri 
uresničevanja opredeljenih strateških usmeritev razvoja regije.  

 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva    
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine 
in spodbujanje turizma. 
 
2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni 
razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. 
Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki 
predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in 
ponudbe in nepovezanost turistične ponudbe. Naravna, kulturno - zgodovinska in etnološka dediščina v naši 
občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in 
sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične 
dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov 
javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev 
potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj promocijskih  aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, 
na podlagi tiskanja promocijskih materialov, ažuriranju turističnih spletnih strani, predstavitvah turistične 
ponudbe na raznih sejmih, prireditvah, promocijskih dogodkih itd. Glavni cilji razvojnih aktivnosti so 
usmerjeni v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, posredovanju turističnih informacij, v 
označevanje turistično zanimivih točk, sofinanciranje programov in prireditev turističnih organizacij na 
podlagi javnih razpisov. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
14039001 Promocija občine  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 
14039001 Promocija občine 
 
1. Opis podprograma 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v 
javnem interesu. Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj 
meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva 
namenjena za financiranje različnih promocijskih materialov, filmov, spletnih strani itd., za promocijo na 
sejmih in predstavitvah doma in v tujini ter za druge promocijske aktivnosti. Del teh aktivnosti bodo na podlagi 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško izvajali na CPT Krško. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
-  Zakon o gostinstvu 
-  Strategija razvoja slovenskega turizma 
-  Strategija trženja slovenskega turizma 
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-  Strategija razvoja turizma v občini Krško 
-  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je 
namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih 
materialov, izdelavi in financiranju turističnih spletnih portalov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične 
ponudbe na sejmih in drugih predstavitvah, promocijah, itd. 
 
5520 Promocijske aktivnosti na področju turizma  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo namenjena za tiskanje in ponatis promocijskih materialov v več jezikovnih variantah (katalogi, 
vodniki, zloženke, brošure, zemljevidi, karte, atlasi, filmi, CD, itd.); za izdelavo promocijskih panojev, 
napisov, turističnih oznak, promocijskih artiklov (majice, vrečke, svinčniki, USB ključki, magnetki itd.); za 
oglaševanje in promocijo na področju turizma itd. Sofinancirali bomo tudi promocijske aktivnosti, ki so 
turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v 
javnem interesu. 
 

5525 CPT Krško - Promocijske aktivnosti - plače 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek 
na plače za zaposlene itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce skladno z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim 
programov dela ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za promocijske 
aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju turizma. 
Aktivnosti v okviru te postavke so namenjene promoviranju naših turističnih  potencialov: načrtovanju in 
izvajanju promocije na raznih sejmih, prireditvah, turističnih borzah, promocijskih predstavitvah doma in v 
tujini; urejanju in rednemu ažuriranju turističnih spletnih portalov in drugih elektronskih medijev ter 
vzdrževanju infomatov; redni komunikaciji z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi mediji ter dnevni 
komunikaciji preko socialnih omrežij; organiziranju študijskih tur za novinarje in turistične agencije itd. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je 
eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini. Sodelovanje in predstavljanje naših 
turističnih potencialov na sejmih in promocijskih predstavitvah je ena izmed uspešnih promocijskih aktivnosti, 
ki so namenjene potencialnim domačim in tujim gostom ter omogoča povečanje sedanjega obsega turistične 
dejavnosti. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike 
spodbujanja razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, 
ki delujejo v javnem interesu. Aktivnosti CPT Krško izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta 
CPT Krško, ki jih opravlja javni zavod na področju turizma. 
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5526 CPT Krško - Promocijske aktivnosti – materialni stroški 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih 
stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta in letnega 
programa dela opravlja kot javno službo na področju promocije turizma. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Izračun upošteva stroške v preteklem letu. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v 
pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Sodelovanje in predstavljanje naših 
turističnih potencialov na sejmih in promocijskih predstavitvah je ena izmed uspešnih promocijskih aktivnosti, 
ki so namenjene potencialnim domačim in tujim gostom ter omogoča povečanje sedanjega obsega turistične 
dejavnosti. Aktivnosti CPT Krško izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta CPT Krško, ki jih 
opravlja javni zavod na področju turizma. 

 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
1. Opis podprograma 
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne 
in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstajajo 
slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega 
območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju 
turizma. Zato moramo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati 
in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg 
turistične dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet iz strategije razvoja turizma v občini 
Krško, usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško izvajali na CPT Krško. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Zakon o gostinstvu 
- Strategija razvoja slovenskega turizma 
- Strategija trženja slovenskega turizma 
- Strategija razvoja turizma v občini Krško 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško 

 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in 
turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki 
delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv 
na splošno gospodarsko rast. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V skladu s strategijo razvoja turizma v občini Krško bomo spodbujali partnersko sodelovanje turističnih 
ponudnikov, turističnih društev, občinske turistične zveze, zavodov in drugih akterjev na področju turizma pri 
oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju 
turizma, posredovanje turističnih informacij, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije 
razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem 
območju. 
 
5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma  
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v okviru te postavke so namenjena za razvojne aktivnosti na področju turizma, katerih cilj je 
povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe in oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih 
turističnih proizvodov na podlagi Strategije razvoja turizma v občini Krško, ki vsebuje usmeritve za nadaljnji 
razvoj turizma. Sredstva bodo namenjena za označevanje turistično zanimivih točk, nadaljevanje projekta 
oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa, aktivnosti povezane z oživljanjem starega mestnega 
jedra, razne projekte občinskih, regijskih in čezmejnih programov na področju turizma, itd. Preko javnih 
razpisov bodo sredstva namenjena za sofinanciranje turističnih prireditev občinskega in regionalnega pomena 
ter za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora različnim društvom v občini, ki organizirajo 
prireditve. Sredstva bodo lahko namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave prijav na razne državne in 
mednarodne razpise iz področja turizma za katere je zainteresirana občina in za zagotavljanje paritet denarnih 
sredstev odobrenim projektom za črpanje sredstev iz raznih državnih in mednarodnih razpisov na področju 
turizma. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v 
javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je oblikovanje novih, tržno zanimivih in 
kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. 
 

5527 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma - plače 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek 
na plače za zaposlene itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za štiri zaposlene delavce skladno z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim 
programov dela ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za razvojne 
aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja turizma. 
Aktivnosti v okviru te postavke: analiza stanja turizma in zasnova programa izvedbe spodbujanja razvoja 
turizma ter zasnova razvojnih projektov; spodbujanje organiziranosti med turističnimi ponudniki, lokalnimi 
zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev; 
spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga na emitivnih tržiščih ter kreiranje 
dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma; raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z 
institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja; priprava in oblikovanje 
novih vsebin za promocijo v različnih oblikah; organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom 
razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe; povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami 
na področju turizma; izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra (posredovanje turističnih 
informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija 
turističnih vodnikov,  koordinacija letnega/obdobnega koledarja prireditev itd.) 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja 
razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v 
javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je  oblikovanje novih, tržno zanimivih in 
kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Analize kažejo, da 
je turistična ponudba občine Krško in celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. 
Na našem območju obstajajo številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno povezati turistične 
ponudnike in akterje na področju turizma ter skupaj s turističnimi potenciali oblikovati ponudbo, ki bo tržno 
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prepoznavna in konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi potencialnim turistom. Aktivnosti CPT Krško 
izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta CPT Krško, ki jih opravlja javni zavod na področju 
turizma. 
 
5528 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma – materialni stroški 
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih 
stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta in letnega 
programa dela opravlja kot javno službo na področju razvoja turizma. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Izračun upošteva stroške v preteklem letu. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v 
pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma 
je oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše 
turistične ponudbe. Aktivnosti CPT Krško izhajajo iz njihovega ustanovitvenega odloka in statuta CPT Krško, 
ki jih opravlja javni zavod na področju turizma. 
 
5530  Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij – sredstva NORP  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so na podlagi javnega razpisa namenjena za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze in 
turističnih društev v občini Krško za izvajanje aktivnosti teh društev, ki so usmerjene v urejanje okolja za lepšo 
podobo kraja, urejanje turistične infrastrukture, predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, 
domačih obrti, kulinaričnih značilnosti za turistične namene, vzgajanje in delovanje turističnega podmladka, 
sodelovanje z drugimi društvi pri aktivnostih povezanih s turizmom, spodbujanje lokalnega prebivalstva in 
članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, izvajanje promocijskih in 
informativnih aktivnosti ter drugih aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Turistična društva in občinska turistična zveza s svojimi aktivnostmi pomagajo ozaveščati turistične ponudnike 
in lokalno prebivalstvo z možnostjo trženja turistične ponudbe in turističnih produktov. Rezultati javnih 
razpisov iz preteklih let kažejo, da ta društva uspešno vzpodbujajo krepitev turistične kulture in spodbujajo 
pozitivni odnos lokalnega prebivalstva do turistov in razvoja turističnih produktov. 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) 
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
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Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) 
 
2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o urejanju prostora  
- Zakon o graditvi objektov   
- Zakon o prostorskem načrtovanju  
- Stanovanjski zakon  
- Zakon o lokalni samoupravi  
-  Odlok o oglaševanju v Občini Krško  
 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotoviti brezplačna plakatna mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj na atraktivnih lokacijah, 
ki omogočajo informiranje čim večjega števila občanov. 
 
4.  Podprogrami znotraj glavnega programa  
1603 Komunalna dejavnost 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
1603 Komunalna dejavnost   
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1603 vključuje plakatiranje. 
 
2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 
Zagotoviti brezplačna plakatna mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj na atraktivnih lokacijah, 
ki omogočajo informiranje čim večjega števila občanov. 
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti brezplačna plakatna mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj na atraktivnih lokacijah, 
ki omogočajo informiranje čim večjega števila občanov. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
1. Opis podprograma 
Pri plakatiranju ima občina zakonsko obvezo za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest v primeru volitev in 
referendumskih vprašanj. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora  
- Zakon o graditvi objektov   
- Zakon o prostorskem načrtovanju  
- Odlok o oglaševanju v Občini Krško  
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Promocija volitev in referendumskih vprašanj ter informiranje občanov. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotoviti brezplačna plakatna mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj na atraktivnih lokacijah, 
ki omogočajo informiranje čim večjega števila občanov. 
 
5900 Plakatiranje  
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vzdrževanje in obnova občinskih plakatnih mest – malo plakatiranje bo celostno urejeno skladno z novim 
OPN-jem in katalogom urbane opreme. Malo plakatiranje se celostno prenovi s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju 
malega plakatiranja, veliko plakatiranje ob zakonski obvezi lokalnim skupnostim, ki morajo zagotoviti 
brezplačna plakatna mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj, pa enako, pogodbeno. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Cilj informiranja lokalne skupnosti preko plakatnih mest je zagotoviti estetska in funkcionalna plakatna mesta 
na primernih lokacijah, kar pa bo zajeto v celostni ureditvi VKO na celotnem območju občine. 
 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
 
1. Opis glavnega programa 
Prizadevanja za dvig stanovanjske in bivalne kulture v smeri iskanja sodobnejših, racionalnejših in 
kakovostnejših stanovanj so ena temeljnih aktivnosti države in seveda tudi občin za doseganje vzdržnega 
razvoja. Poleg tega pa mora državna in tudi lokalna raven zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in 
varovati nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in pokrajine. 
Stanovanjsko gospodarstvo v občinah se odraža v pristojnostih oz. nalogah, ki se nanašajo na čim boljšo 
uresničevanje pravice do primernega stanovanja. Na podlagi navedenega v okvir imenovanega področja sodijo 
predvsem naslednje naloge občine: 
� možnost pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;  
� možnost pridobitve službenega stanovanja v najem;  
� oddaje v najem neprofitnih stanovanj na podlagi javnih razpisov,  
� vzpostavitev evidence stanovanj v lasti občine;  
� pridobivanje lastnih stanovanj. 
Skrb za pridobivanje in dodeljevanje neprofitnih stanovanj je že po samem stanovanjskem zakonu naložena 
občinam. Ta navaja naslednje pristojnosti oz. naloge, ki jih ima občina na tem obravnavanem področju.  
SZ-1 v 154. členu, določa da občine: 
� sprejemajo in uresničujejo občinske stanovanjske programe; 
� zagotavljajo sredstva za graditev, pridobitev in za oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, 
namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih ljudi; 
� spodbujajo različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj; 
� zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnine in izredno pomoč pri uporabi stanovanja; 
� zagotavljajo pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno 
politiko; 
� sprejemajo usmeritve za projektiranje, gradnjo in za prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih 
posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb; 
� določajo dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja;  
� vodijo register stanovanj. 
 
2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 

• povečanje izkoristka in prenova obstoječega stanovanjskega fonda 
• zmanjšanje razkoraka med ponudbo in povpraševanjem stanovanj 
• omogočanje lažje dostopnosti do stanovanj 
• dvig bivalne kulture in kakovosti stanovanjske gradnje 

 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustvarjati možnosti, da si občani lahko rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   
 
1. Opis podprograma 
Občina Krško razpolaga s 48 neprofitnimi in službenimi stanovanjskimi enotami. Stanovanjski fond je 
namenjen za zagotavljanje stanovanj socialnim upravičencem, upravičencem do neprofitnih stanovanj, kateri 
niso zavezani za plačilo lastne udeležbe, upravičencem, ki so zavezani za plačilo lastne udeležbe na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj ter kadrovskim potrebam.  
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Stanovanjski zakon 
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb  
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
- Pravilnik o oddajanju službenih stanovanj Občine Krško v najem 
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj stanovanjske politike je zagotavljanje primernih najemniških stanovanj za izkazane potrebe, tako iz vidika 
upravičencev za pridobitev neprofitnega stanovanja kakor tudi službenih. Povpraševanje po najemniških 
profitnih kakor tudi neprofitnih stanovanjih narašča, zato je potrebno vzpodbuditi gradnjo le-teh, s poudarkom 
na zagotavljanju stanovanj mladim družinam.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma 
S programom želimo izvajati redna vzdrževalna dela kakor tudi investicijsko vzdrževalna dela, zagotoviti 
primerna kakovostna stanovanja tudi za profitni najem. 

 
5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in stanovanj 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vse stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti 
Občine Krško oddana v upravljanje. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika 
opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter 
dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v posamezne sklope, in 
sicer: 
• organizacijsko administrativna opravila, 
• tehnično strokovna opravila, 
• finančno računovodska in knjigovodska opravila in  
• pravno-premoženjska opravila. 
Podrobnejši pregled nalog in opravil v zvezi z upravljanjem stanovanjskega fonda, je razviden iz 
Stanovanjskega zakona, Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnika o 
upravljanju večstanovanjskih stavb in Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu ter iz pogodbe o 
izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško.  
Poleg upravljanja posameznih stanovanjskih enot pa upravnik upravlja tudi s skupnimi deli in napravami, na 
podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih stavbah sklenjene med vsemi etažnimi lastniki. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 
3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Stanovanjski zakon med drugim ureja tudi lastninskopravna razmerja na skupnih delih in upravljanje v 
večstanovanjskih stavbah, ki določajo  naslednje naloge rednega upravljanja, kamor sodi obratovanje 
večstanovanjske stavbe, ki je potrebno za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske 
stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje tudi 
zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele 
večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna 
dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in 
reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. Poleg obratovanja je v redno 
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upravljanje vključeno tudi vzdrževanje večstanovanjske stavbe, ki zajema izvedbo vseh del v skladu s predpisi 
o graditvi objektov ter Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.  
Za vse stanovanjske objekte in stanovanja so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot 
tudi za posamezne stanovanjske enote. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v 
imenu občine zavaruje vsa stanovanja upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, splošno 
odgovornost in strojelom po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za 
račun občine, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika. Na nekaterih stanovanjih pa ima Občina 
sklenjene tudi pogodbe o zavarovanju v primeru poplav. 
Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih odnosov, nujna pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti. 
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Stvarnopravnega zakonika morajo posamezni del stavbe predstavljati 
samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje ali drug samostojen 
prostor. K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so 
del nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov. Zaradi dejstva, da se vpisi v zemljiško knjigo izvajajo na 
podlagi 2 faznega postopka, in sicer sprva vpisa stavbe in posameznih delov stavb v kataster stavb, katerega 
izvaja Geodetsko podjetje, v nadaljnji fazi pa se na podlagi akta ali sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 
izvajajo vpisi ustanovitve etažne lastnine v Zemljiško knjigo, ki predstavlja osnova za vpis lastninskih pravic 
na posameznih delih stavb. Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo za izvedbo vpisov v 
kataster stavb in v zemljiško knjigo. 
Kot pravni naslednik investitorja in kot lastnik obstoječih večstanovanjskih stavb smo dolžni pripravljati 
podlage za vzpostavitev etažne lastnine, v sled tega se sistematično pripravlja dokumentacija za vpis v 
zemljiško knjigo oz. se vodijo predpisani postopki. 
Sredstva na postavki drugi odhodki so namenjena za stroške čiščenja stanovanj in skupnih delov in naprav v 
večstanovanjskih stavbah ter stroškom storitev notarjev za overitve podpisa. 
Drugi odhodki so neizogibni stroški vsakega poslovnega sistema, ki nastajajo zaradi uvajanja novih tehnologij 
poslovanja in načina dela. Poleg navedenih stroškov pa Občina plačuje tudi za stroške overitve podpisa pri 
notarjih. 
 
5711 Redno vzdrževanje stanovanjskih zgradb in stanovanj  
 
 
1.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov energije (energija, voda, komunalne storitve in komunikacija itd.) 
in plačilo vzdrževalnih posegov v stanovanjih - redna vzdrževalna dela, ki zajemajo predvsem izvedbo manjših 
popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje na podlagi 
Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj so: popravila strešne kritine, pleskanje 
in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, 
popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov– pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s 
katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, 
tlakov in prelaganje parketa ,popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, 
popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh in pri glavnih plinovodih in 
kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave, plina 
in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnih redov, vzdrževanje vseh 
priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, 
prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in 
druge instalacije, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic 
in stopniščna avtomata v skupnih prostorih stavbe ter vzdrževanje in pregled skupinskih komunikacijskih 
naprav. Program se tekom leta dopolni z izrednimi vzdrževalnimi posegi – deli, ki nastajajo kot posledica 
nepredvidenih okvar 
Pomemben del postavke so tudi vplačila v "rezervni sklad", iz katerega se črpajo sredstva za posege na skupnih 
delih in napravah v večstanovanjskih objektih. 
V sklopu te proračunske postavke se izvajajo tudi izplačila za najem stanovanj, katere ima Občina krško v 
najemu. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
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3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj določa standarde vzdrževanja – slednje 
pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v 
dobrem stanju in omogočajo njihovo normalno uporabo. 
 
5761 Nakup, izgradnja in obnova stanovanj  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za plačilo investicijsko vzdrževalnih posegov v stanovanjih zaradi dotrajanih 
materialov. Le-ta so nujna v večjem delu stanovanjskega fonda, zato bomo v okviru Plana investicijskega 
vzdrževanja za leto 2017-2018 postopno izvajali investicijske posege v tistih stanovanjih, katerim življenjska 
doba se izteka. V letu 2018 predvidevamo investicijsko vzdrževalne posege v tistih stanovanjih, katera se bodo 
tekom leta izpraznila in so potrebna celovite prenove. Predvidevamo, da bo takšnih stanovanj od 3 do 4. Poleg 
investicijskega vzdrževanja pa bomo zaradi soočanja s primanjkljajem stanovanj zasledovati cilj zagotavljanja 
dodatnih najemnih in lastnih stanovanj. Zaradi navedenega bomo v z rekonstrukcijami starih objektov in s 
preureditvami poslovnih prostorov pridobili več stanovanjskih enot. 
Poleg navedenega, vzporedno na podlagi sprejetih idejnih rešitev na drugih lokacijah, kjer smo lastniki 
zazidljivih zemljišč, izvajamo pridobitev projektnih dokumentacij. Eno izmed prioritetnih nalog v letu 2018 je 
tako pridobitev dodatnih novih stanovanjskih enot za kadrovske potrebe. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB54-11-0082 Investicijsko vzdrževanje stanovanj  
 
Namen in cilj projekta 
Sredstva so namenjena za plačilo investicijsko vzdrževalnih posegov v stanovanjih zaradi dotrajanih 
materialov. Le-ta so nujna v večjem delu stanovanjskega fonda, zato bomo v okviru Plana investicijskega 
vzdrževanja za leto 2017-2018 postopno izvajali investicijske posege v tistih stanovanjih, katerim življenjska 
doba se izteka.  
 
Stanje projekta 
V letu 2018 predvidevamo investicijsko vzdrževalne posege v tistih stanovanjih, katera se bodo tekom leta 
izpraznila in so potrebna celovite prenove. Predvidevamo, da bo takšnih stanovanj od 3 do 4. 
 
3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Stanovanja, ki jih najemniki ob izselitvi vrnejo so praviloma potrebna temeljite prenove, za kar je ob dejstvu, 
da so prazna in vidna vsa nujna dela, tudi priložnost za obnovitvena dela. Po obnovi se le-ta predajo naprej v 
najem. Poleg investicijskega vzdrževanja predvidevamo v letu 2018 nakup 2-4 stanovanjskih enot, ali 
preureditev poslovnih prostorov v stanovanja in neizkoriščenih podstrešij v mansardna stanovanja. 
 
5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih  
 
1.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnov objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne 
dokumentacije za ta namen, v starem mestnem jedru Krško in trga Brestanica. 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 

2.1 OB054-07-0233 - Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih 
 
Namen in cilj projekta 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnov objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne 
dokumentacije za ta namen v starem mestnem jedru Krško in trga Brestanica. 
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Stanje projekta 
V maju 2018 je predvidena objava razpisa, ki bo odprt do oktobra 2018, sledi pregled  vlog in dodelitve 
sredstev v decembru.  
 
3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih je bil zastavljen v letu 2004. V prvem letu je bilo 
sofinancirano 9 projektov (obnove fasad, streh), v letu 2005 8, letu 2006 je bilo podpisanih 11 pogodb v letu 
2007 pa 13. V letu 2008 se je prijavilo 15 posameznikov, v 2009 pa zaradi povečanja sredstev v proračunu kar 
23 vlog, v letu 2010 pa 8, zaradi očitne krize pa v letu 2011 le 3, enako v letu 2012. Vidni so uspehi projekta 
v mnogih prenovljenih objektih starega mestnega jedra Krško, širitev na trg Brestanica v letih 2010 in 2011 ni 
rodila sadov, je pa bil izkazan interes v letih 2012 - 2015. Pričakovati je v letu 2018 nekoliko povečan interes 
posameznih etažnih lastnikov v večstanovanjskih objektih v sled energetske sanacije stanovanj, predvsem 
menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasad, podstrešij; 
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ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

 

10 –TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 

      1.   Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine  znotraj področja proračunske porabe 

Na področju trga dela sledimo ciljem višje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in 
konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.  

 

2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020   
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 (Vlada RS  

             sprejela 21.1.2016) 

- Katalog ukrepov APZ  

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

- večja zaposlenost, tudi z večjo  udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev ter z   

       boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev, 

- izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža prebivalstva    

       s  terciarno ali enakovredno izobrazbo, 

- spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. 

 

4.    Oznaka in nazivi glavnih programov:  

        

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

 

1. Opis glavnega programa 

 
Glavni program vključuje ukrepe, ki predstavljajo prednostne naloge na področju trga dela. Kot dodatni vir 
financiranja ob sredstvih proračuna, se koristijo sredstva Zavoda za zaposlovanje RS, EU in drugih 
sofinancerjev. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni izid programa bo večja zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela, zaradi pridobivanja novih znanj 
bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

  

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

 

 Čim večje število vključeni oseb v program APZ. 
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4.   Podprogrami znotraj glavnega programa: 

 

V okviru Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja se izvaja podprogram glavnega programa 10039001 
Povečanje zaposljivosti. 

 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

 

1. Opis podprograma 

Javna dela so v zakonu o urejanju trga dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa aktivne politike 
zaposlovanja »Kreiranje delovnih mest«. Ta ukrep je med drugim namenjen spodbujanju delovne in socialne 
vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, programi ukrepa pa se izvajajo zlasti pri neprofitnih 
delodajalcih.  

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-
1 in 47/15 – ZZSDT) 

- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/2014 in 
60/15). 

 

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja  in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje 
delovnih mest.  

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena 
v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar 
najdalj za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v 
program javnega dela lahko podaljša, in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ. 

  

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

     

Sofinanciranje javnega dela na naslednjem programu: 

- varstvo okolja: 1 oseba v območni enoti Zveze ekoloških gibanj Slovenije 

 

6031 Javna dela na področju naravo varstva in komunale – sredstva NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov javnih del za naravo varstvo in komunalo. V 
letu 2018 bo v program javnih del vključena ena brezposelna oseba za vodenje območne enote Zveze ekoloških 
gibanj Slovenije v Krškem, in sicer s VI. ravnjo strokovne izobrazbe.  

 

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Zakon o urejanju trga dela.  Pri planu sredstev je upoštevano sofinanciranje ene zaposlitve.  

 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe 
 
Skrb za okolje je ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti. V okviru proračunske postavke se izvajajo 
aktivnosti, ki so namenjene varovanju okolja. Izvaja se spremljanje stanja okolja, izvajajo se ukrepi za njegovo 
izboljšanje in aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju občanov. Izvajajo se tudi izplačila nadomestil za 
omejeno rabo prostora.   
 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Temeljni dokument za načrtovanje in izvajanje aktivnosti na področju varovanja okolja in naravne dediščine 
je: 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list RS, št. 2/2006), 
 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja v okolju in ohranjanje zdravega bivalnega in naravnega okolja. 
 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 
 
 
1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
 

1. Opis glavnega programa 
 
Na območju omejene rabe prostora, ki je krožno območje z radijem 1500 metrov okoli obstoječe jedrske 
elektrarne »Nuklearne elektrarne Krško«, pripada prebivalcem nadomestilo za omejeno rabo prostora na 
podlagi sprejete zakonodaje. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je prebivalcem, ki se nahajajo na območju omejene rabe prostora omogočiti periodični letni 
denarni prejemek, ki je namenjen odpravi posledic omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta v občini 
Krško. 
 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je upravičencem letno zagotoviti izplačilo nadomestila za omejeno rabo prostora, ki se bo meril z 
letnim številom izdanih odločb. 
 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja izvaja podprogram 15019001 Regulatorni 
okvir, splošna administracija in oblikovanje politike. 
 
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 
 

1. Opis podprograma 
 
Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora 
zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. list RS, št. 76/10 in 81/11 ) in na podlagi podanih vlog se 
upravičencem izvaja dodeljevanje individualnih nadomestil za omejeno rabo prostora. V prvem letu prejme 
upravičenec nadomestilo na podlagi izdane odločbe po podani vlogi, v nadaljnjih letih pa izdaja občina odločbe 
po uradni dolžnosti po predhodnem preverjanju ali upravičenec še izpolnjuje pogoje.    
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2. Zakonske in druge pravne podlage 

 
Odlok o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v 
občini Krško (Ur. List RS, št. 76/10 in 81/11)  
 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
 
Dolgoročni cilj je  zagotoviti redna izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora, na podlagi  odločb.  
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Letni izvedbeni cilj je  zagotoviti vsakoletna izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora, na podlagi odločb. 
Po preveritvi, ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za izplačilo nadomestila za omejeno rabo prostora, se bodo 
izdale ustrezne odločbe. Doseganje ciljev se bo merilo z letnim številom izdanih odločb. 
 

6080  Individualna nadomestila – NORP 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora 
zaradi jedrskih odpadkov v občini Krško in na podlagi izdanih odločb se bo izvajalo dodeljevanje 
individualnih nadomestil. Izhodišče je število prebivalcev, ki imajo na podlagi Odloka o dodeljevanju 
individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih odpadkov v občini Krško pravico 
do prejemanja individualnega nadomestila. 
 
 
1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
 

1. Opis glavnega programa 
 
Kljub organiziranemu rednemu odvozu odpadkov iz celotnega območja občine Krško, se na njenem območju 
še vedno pojavljajo divja odlagališča odpadkov. Občina Krško z organizacijo in izvajanjem akcij čiščenja 
okolja ter odkrivanjem kršiteljev in kaznovanjem zmanjšuje nastajanje divjih odlagališč.   
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je na območju občine Krško vzpostaviti takšno stanje in ozavestiti občane o varovanju okolja 
tako, da na njenem območju ne bo divjih odlagališč odpadkov.  
 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je letno očistiti vsaj tri večja divja odlagališča in v okviru čistilnih akcij v katere se vključujejo 
občani očistiti manjša odlagališča. Merilo je število očiščenih divjih odlagališč in zbrana količina odpadkov.  
 

 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja izvaja podprogram15029001 Zbiranje in 
ravnanje z odpadki. 
 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
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1. Opis podprograma 
 
Občina Krško vsako leto pristopi k čiščenju divjih odlagališč odpadkov, ki so delno nastala v preteklih letih, 
delno pa se pojavljajo letno. Prav tako z dopisi in preko medijev pozove krajevne skupnosti, društva in skupine 
občanov k pomladanskem čiščenju okolja. Občina sodeluje pri zagotavljanju odvoza odpadkov in ustreznemu 
ravnanju z odpadki. Občina Krško izvaja čiščenje divjih odlagališč odpadkov na zemljiščih, ki so v lasti občine.   
 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo  76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09, 47/10, 30/12, 11/15, 
8/16) 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
 
Dolgoročni cilj je odstranitev divjih odlagališče odpadkov iz celotnega območja občine ter preprečevanje 
nastajanja novih odlagališč. S tem pa tudi preprečevanje vplivov divjih odlagališča na okolje, predvsem tla in 
podtalnico. 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni cilj je letno očistiti vsaj tri večja divja odlagališča in v okviru čistilnih akcij v katere se vključujejo 
občani očistiti manjša odlagališča. Merilo je število očiščenih divjih odlagališč in zbrana količina odpadkov.  
 

6100   Ravnanje z odpadki 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Izvajala se bodo nadaljnja in postopna čiščenja in urejanja divjih odlagališč odpadkov, glede na potrebe se 
bo izvedlo tudi sprotno čiščenje divjih odlagališč, ki nastajajo zaradi slabega odnosa občanov do okolja, 
povzročitelja pa ne bo možno odkriti. Spodbujale se bodo akcije čiščenja in urejanja okolja v katere se bodo 
vključile krajevne skupnosti, društva in skupine občanov, občina se bo vključevala predvsem z odvozom 
odpadkov na ustrezno deponijo. 

 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 
 

1. Opis glavnega programa 
 
Občina Krško podpira akcije in programe, ki se v okviru nevladnih organizacij in šol izvajajo z namenom 
ohranjanja zdravega okolja in narave.  
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni cilj je zgraditi pozitiven odnos do okolja in narave.  
 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Cilj programa v okviru letnih akcij je ozaveščati občane o pomembnosti ohranjanja zdravega in čistega okolja, 
merilo je izboljšanje stanja v okolju, kar se kaže tudi z vsakoletno količino zbranih odpadkov, ki je odvržena 
v naravno in bivalno okolje.  
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja izvaja podprogram 15059001 Ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 
 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 

1. Opis podprograma 
 
Občina Krško podpira programe, ki so namenjeni varstvu okolja in narave. Programi so namenjeni ohranjanju 
in predstavitvi naravnih vrednot ter izobraževanju. S tem namenom je občina v preteklih letih nabavila gradivo, 
ki je namenjeno izobraževanju o našem okolju in ga posredovala šolam.  Sredstva je namenila tudi 
predstavitvam in varstvu naravnih vrednot.   
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo  76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 46/14) 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilj je pri občanih, predvsem pa pri šolski mladini, spodbuditi pozitiven odnos do okolja in s tem 
ohranjanje zdravega okolja tudi za zanamce.  
 
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Cilj programa v okviru letnih akcij je ozaveščati občane o pomembnosti ohranjanja zdravega in čistega okolja, 
merilo je izboljšanje stanja v okolju, kar se kaže tudi z letno količino zbranih odpadkov, ki je odvržena v 
naravno in bivalno okolje ter s številom očiščenih divjih odlagališč odpadkov. 

6490   Ostale aktivnosti 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Izvajala se bo pomoč društvom, zavodom in nevladnim organizacijam pri aktivnostih varovanja narave in 
okolja, z namenom dvigovanja zavesti do okolja. Občina Krško bo podpirala akcije in programe, ki se bodo 
izvajali v okviru društev in šol z namenom izobraževanja o okolju, dvigovanja pozitivne zavesti do narave in 
okolja ter izboljševanja okolja.  

 
1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 
 

1. Opis glavnega programa 
 
Z namenom, da se ugotovi stanje v okolju se izvajajo analize stanja. Izvajajo se analize kvalitete pitne vode  
vaških vodovodov in analize kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje. O stanju okolja Občina 
Krško obvešča svoje občane. Opravlja se tudi nadzor nad drevjem, ki se nahaja na gozdnih parcelah, ki so v 
lasti občine.  
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni cilj je vsem občanom zagotoviti zdravo okolje, kvalitetno pitno vodo, preprečevanje bolezni, ki bi 
lahko nastale s tem v zvezi in zagotoviti dobro stanje v gozdovih, ki so v lasti občine.  
 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Glavni letni cilji glavnega programa so izvedba analiz kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in izvedba 
analiz vode reke Krke glede primernosti za kopanje. O stanju se bodo obvestili občani. V primeru potreb se 
bodo izvedle sečnje in ukrepi v gozdovih, ki so v lasti Občine Krško. V primeru potreb se bodo izvedle meritve 
imisij onesnaženja in predlagali morebitni ukrepi za izboljšanje stanja. Cilji bodo merljivi z opravljenim letnim 
številom analiz in meritev ter obsegom ukrepov v gozdu.  
 

 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja izvaja podprogram15069001 Informacijski 
sistem varstva okolja in narave. 
 
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 

1. Opis podprograma 
 

Na območju občine Krško se redno izvajajo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij, ki 
preskrbujejo manjše število prebivalcev in niso v upravljanju komunalne organizacije. Analize kvalitete 
vode vaških vodovodov se bodo opravljale predvidoma do takrat, ko bodo obravnavani vodovodi prešli v 
upravljanje ustrezni strokovni organizaciji. O stanju se obvestijo upravljavci vaških vodovodov. Preko 
spletnih strani Občine Krško in Posavskega Obzornika pa se o stanju, s predlogi za ustrezno ukrepanje v 
primeru potrebe, obvestijo tudi ostali občani. Opravljajo se tudi analize kvalitete vode reke Krke glede 
primernosti za kopanje v poletnem času. O stanju se obvestijo občani. V primeru potreb se lahko opravijo tudi 
meritve imisij hrupa in drugih imisij v okolju. 

Opravlja se nadzor nad stanjem drevja na parcelah, ki so v lasti Občine Krško. Glede na potrebe (drevesni 
škodljivci, ujme) se v skladu z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije opravljajo sanitarne sečnje in sadnje 
dreves.  

 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo  76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15), 
Zakon o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 - ZGO – 1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 - ZGGLRS). 
 

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Dolgoročni cilji so občanom zagotoviti zdravo okolje, kvalitetno pitno vodo, preprečiti vpliv morebitno 
onesnažene vode reke Krke na zdravje kopalcev in zagotoviti zdrav gozd na parcelah, ki so v lasti občine ter 
ustrezno gospodarjenje z njimi.  
 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
 
Letni cilji programa so izvesti analize kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in o stanju obvestiti občane, 
izvesti analizo vode reke Krke glede primernosti za kopanje in o stanju obvestiti kopalce. V primeru potrebe 
po ugotavljanju stanja v okolju izvesti meritve imisij onesnaženja in predlagati morebitne ukrepe za izboljšanje 
stanja. V primeru potreb in na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije odstraniti drevesa, ki se nahajajo 
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v gozdovih, kateri so v lasti Občine Krško. Cilji bodo merljivi z opravljenim letnim številom analiz in meritev 
ter obsegom ukrepov v gozdu.  
 

6020   Varstvo voda 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Opravljale se bodo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij, opravile se bodo analize kvalitete 
vode reke Krke glede primernosti za kopanje, opravljale se bodo aktivnosti za zaščito virov pitne vode. 
Uporabniki bodo obveščeni o stanju in morebitnih ukrepih za izboljšanje stanja. Na območju občine Krško se 
redno izvajajo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij, ki preskrbujejo manjše število prebivalcev 
in niso v upravljanju komunalne organizacije. Analize kvalitete vode vaških vodovodov se bodo opravljale 
predvidoma do takrat, ko bodo obravnavani vodovodi prešli v upravljanje ustrezni strokovni organizaciji. 
Glede na potrebe se bodo opravljale aktivnosti za zaščito virov pitne vode. Opravljajo se tudi analize 
kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje v poletnem času. 

 

6030   Varstvo okolja 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Opravljal se bo nadzor nad kvaliteto drevja na parcelah, ki so v lasti Občine Krško, glede na potrebe se bodo 
opravljale sanitarne sečnje in sadnje dreves. V skladu z odločbami Zavoda za gozdove RS mora Občina 
Krško glede na potrebe (drevesni škodljivci, ujme) opraviti sanitarne sečnje in sadnje dreves na parcelah, ki 
so v njeni lasti. Občina lahko zagotovi podrobni monitoring stanja v okolju, tako se bodo v primeru potreb 
(prekomerne imisije) opravljale meritve imisij hrupa in drugih imisij v okolju ter predlagali ukrepi za 
zmanjšanje vplivov.  

 
16–PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
 

1. Opis področja proračunske porabe 
 
Zajema ravnanje z nepremičninami, pridobivanje nepremičnin v lasti fizičnih in pravnih oseb, razpolaganje z 
nepremičninami v lasti Občine Krško in ostale oblike ravnanja s stvarnim premoženjem. 
 
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Poslanstvo občine je, da 
premišljeno skrbi za razvoj v prostoru in infrastrukturno opremljenost ter omogoči kvalitetno bivanje vseh 
občanov.  
 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
 
Temeljni dokumenti: 

• Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško (UL RS št. 61/15) 

• Občinski podrobnejši prostorski načrti/akti na območju občine Krško 

• Zakon o graditvi objektov   

• Zakon o prostorskem načrtovanju  

• Stanovanjski zakon 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški 
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knjigi, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o javnih skladih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dedovanju, Zakon o cestah…. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 

Dolgoročni razvojni cilj je skladen prostorski razvoj, ki bo temeljil na uspešnem medsebojnem sodelovanju in 

realizaciji vseh področij. 

 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je racionalizacija postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

Cilj proračunske porabe je aktivno opremljati stavbna zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem ter 

zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam 

zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj 

poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 
1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 

1. Opis glavnega programa 
 
V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane 
upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so 
predvsem načrtovanje skladnega in trajnostnega razvoja na območju občine, z usklajevanjem različnih potreb 
in interesov razvoja z javnim interesom. 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja je doseganje skladnega in trajnostnega 
prostorskega razvoja. Prostorski razvoj občine sledi izhodiščem prostorskega plana občine Krško ter 
prostorsko izvedbenim aktom na območju občine in se usklajuje z državnimi dokumenti. Izhaja iz analiz stanja, 
teženj, omejitev ter možnosti prostorskega razvoja v občini Krško.  
 
 

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

Izdelava in sprejem prostorskih načrtov, v skladu z zastavljenim terminskim planom,  v okviru objektivnih 
možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja.  

Predvidevamo posodabljanje programske in strojne opreme za zajemanje in obdelavo prostorskih podatkov ter 
s tem dolgoročno znižali stroške na tem področju. 

 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 

1. Opis podprograma 
 

Podprogram vsebuje informacijsko podporo delu občinske uprave Občine Krško na področju ažuriranja 
evidenc stavbnih zemljišč in objektov. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 

- Zakon o lokalni samoupravi  
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- Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis 
vrednosti po podskupinah nepremičnin  
 

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

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske 
uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi 
kvantitete storitev. 
 

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno 
učinkovito delovanje. 

6611   Geoinformacijski center - NORP 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Vzdrževanje in ažuriranje obstoječih baz podatkov in podpora ostalim programskim aplikacijam za nemoteno 
delo občinske uprave. 
V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti sistem zbirk 
prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in 
občanom. Prav tako je potrebno večkrat letno izvesti pripravo podatkov in določitev deleža namenske rabe v 
okviru projekta popisa nepremičnin 
 

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 
2.1 OB054-09-0005 - Programska oprema GIC 
 
Namen in cilj projekta 
Vzdrževanje in ažuriranje obstoječih baz podatkov in podpora ostalim programskim aplikacijam za nemoteno 
delo občinske uprave 
 
Stanje projekta  
V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti sistem zbirk 
prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in 
občanom. Prav tako je potrebno večkrat letno izvesti pripravo podatkov in določitev deleža namenske rabe v 
okviru projekta popisa nepremičnin. V letu 2018 bomo nadaljevali s posodabljanjem programske in strojne 
opreme za zajemanje in obdelavo prostorskih podatkov ter s tem dolgoročno znižali stroške na tem področju. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Občina Krško ima za podporo delu občinske uprave vzpostavljenih več baz podatkov, ki jih je potrebno 
ažurirati in dopolnjevati z novim stanjem (zemljiški kataster, RPE, EHIŠ, kataster stavb, baza NUSZ,...) hkrati 
pa v skladu z izkazanimi potrebami razviti tudi potrebne nove aplikacije za učinkovitejše delo. 

 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

1. Opis podprograma 

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti. Občinski prostorski načrt (OPN)  je bil izdelan v letu 
2015 in je temeljni prostorski dokument občine Krško, ki vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. Ob 
upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, so določeni 
cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje 
načrtuje razvoj in širitev naselij, prenova območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 76/14) s 
podzakonskimi akti: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih 
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07), Uredba o  prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07), Pravilnik o prikazu stanja 
prostora (Uradni list RS, št. 50/08), Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v 
prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08) ter drugi 
podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.  

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

 

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno 
opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter 
varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Za navedeno je izdelan občinski 
prostorski načrt (OPN) občine Krško ter drugi prostorsko izvedbeni akti. Izdelati in sprejeti navedene načrte, 
v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopku načrtovanja ter v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev. Navedeno bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj ter realizacijo 
načrtovanih ureditev. 

 

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
 

Izvajanje aktivnosti, vezanih na izdelan občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško ter drugih prostorsko 
izvedbenih načrtov, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.  

 

 

6506 Občinski prostorski načrt  
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
 
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, s katerim so se določili cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja 
objektov v prostor. OPN obravnava celotno območje občine Krško. Je enovit dokument, ki celovito obravnava 
prostorsko problematiko občine in je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
Predvideno je nadaljevanje izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), za javno 
razgrnitev. 
 

6500  Občinski prostorski podrobnejši načrti 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

 
Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo 
območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. Z njimi se podrobneje določijo arhitekturne, 
krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, pogoji za priključevanje na gospodarsko javno 
infrastrukturo, parcelacija, etapnost urejanja, rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, 
naravnih virov in narave, ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom ter drugi 
pogoji. 
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Na področju izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov se bodo nadaljevale aktivnosti pri že začetih 
nalogah. Predvideva s tudi izdelava strokovnih podlag oz. idejnih rešitev ter podrobnih izvedbenih načrtov, na 
podlagi izkazanih potreb za ureditev prostora. 
 
 
1603 Komunalna dejavnost   
 

1. Opis glavnega programa 
 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.  
 

2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 
 

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 
 

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

V letu 2018 predvidevamo opremiti zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem in ostali komunalno 
infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč 
v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.  
 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
 

 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 

1. Opis podprograma 
 

Pri opremljanju stavbnih zemljišč s komunalno in energetsko infrastrukturo so izkazane potrebe po izdelavi 
projektne in investicijske dokumentacije kot tudi po izgradnji dostopov oz. cest in cestnih priključkov in druge 
komunalne infrastrukture za posamezna stavbna zemljišča.  
  

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 

- Zakon o urejanju prostora  
- Zakon o graditvi objektov   
- Zakon o prostorskem načrtovanju  
 

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

Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju 
stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in 
opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.  
 

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

V letu 2018 predvidevamo opremiti zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem in ostali komunalno 
infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč 
v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.  
 
 
6935 Opremljanje stavbnih zemljišč  
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja cest, cestnih priključkov in ostale komunalne 
infrastrukture za posamezna stavbna zemljišča, oz. parcele za gradnjo.  
 

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 

 
2.1 OB054-09-0019 - Izgradnja kom. infrast. v PC Vrbina (4.etapa faze 1) 
 
Namen in cilj projekta 
Urediti (komunalno opremiti) in dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena proizvodnji, storitveni in obrtni 
dejavnosti na območju poslovnih con ter v njihovi neposredni bližini. 
 
Stanje projekta  
V letu 2018 načrtujemo izvesti potrebne parcelacije zemljišč za potrebe razpolaganja nepremičnin. 
 
2.2 OB054-08-0007 - Opremljanje stavbnih zemljišč - ostalo 
 
Namen in cilj projekta 
Sredstva so namenjena financiranju tehničnega, finančnega in projektantskega nadzora nad investicijami, 
izdelavi posameznih strokovnih analiz in raziskav, ki se pojavijo znotraj posamezne investicije ter izdelav 
posameznih projektnih rešitev, njihovim spremembam in dopolnitvam. 
 
Stanje projekta  
Sredstva v letu 2018 so namenjena nadaljevanju izdelavi projektne dokumentacije za komunalno opremljanje 
na območju Senovega, Leskovca in izdelavo investicijske dokumentacije. Predvidene so tudi spremembe 
projektnih dokumentacij ter posamezne strokovne analize in raziskave, ki bi se tekom leta izkazale kot nujne. 
 
2.3 OB054-15-0017 - Izgradnja komunalne infrastrukure PC Drnovo-zahod - faza 1 
 
Namen in cilj projekta 
Urediti (komunalno opremiti) in dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena proizvodnji, storitveni in obrtni 
dejavnosti na območju poslovnih con. 
 
Stanje projekta  
V letu 2018 načrtujemo nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v skladu s projektno dokumentacijo 
in pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Načrtovano je nadaljevanje izvedbe uvoza v poslovno cono, kot tudi 
ostala nujna dela za nemoteno obratovanje poslovne cone. 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 

1. Opis glavnega programa 
 

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  

Spodbujanje individualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. 

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

Spodbujanje individualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  
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1. Opis podprograma 

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

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, 

Uredba o vsebini programa opremljanja stavnih zemljišč, 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, 

Zakon o graditvi objektov. 

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

Spodbujanje individualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. 

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

Glavni izvedbeni cilji se zmanjšujejo zaradi omejenih finančnih virov v pogojih gospodarske krize. Naš cilj 
je večje oz. vsaj enako število vlog za komunalni prispevek in posledično tudi skupni znesek subvencije za 
komunalni prispevek. 

 

6940 – Subvencija komunalni prispevek – sredstva NORP  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so za nadomestitev stroškov olajšave, izhajajoče iz odmere komunalnega 
prispevka, ki so namenski viri za opremljanja stavnih zemljišč. 

Na Občinskem svetu so sprejete višine olajšav z Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Krško na 
osnovi Programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Krško.  

 

6941 – Subvencija komunalni prispevek    

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva v okviru  te postavke so za nadomestitev stroškov olajšave, izhajajoče iz odmere komunalnega 
prispevka, ki so namenski viri za opremljanja stavbnih zemljišč. 

Olajšave, ki  jih je sprejel Občinski svet, skladno z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Krško na osnovi Programa opremljanja stavbnih zemljišč na 
območju Občine Krško.  

 

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

1. Opis glavnega programa 
 
V okviru glavnega programa se vodijo postopki pridobivanja nepremičnin za potrebe gospodarske javne 
infrastrukture in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem pred pridobitvijo premoženja v last Občine Krško 
ter postopki ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Krško (ustanavljanje služnostnih in ostalih 
stvarnih pravic, geodetski postopki – parcelacije, urejanje mej, geodetski posnetki, postopki ocenjevanja 
nepremičnin za potrebe ravnanja z nepremičninami, ukinitve in ustanovitve javnega dobra na posameznih 
parcelah). 
 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni razvojni cilj na področju ravnanja z nepremičninami je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za 
nepremičnine v upravljanju Občine Krško ter promet z nepremičninami za potrebe izvajanja nalog Občine 
Krško. 
 

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

 

Občina Krško si prizadeva za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo 
cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, ki v sistemu družbene lastnine niso 
bili vpisani v zemljiško knjigo kot objekti v lasti Občine Krško. V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev 
za posamezno proračunsko obdobje Občina Krško odkupi in zemljiškoknjižno uredi 10 % tovrstnih 
nepremičnin letno od skupno 50 % neurejenega zemljiškoknjižnega stanja na tovrstnih nepremičninah. 

V okviru odkupov infrastrukturnih objektov Občina Krško izvede predhodno tudi vse aktivnosti za potrebe 
odkupa, kot so geodetski postopki, postopki ocenjevanja nepremičnin in podobno. Po vpisu pridobljenih 
nepremičnin v zemljiško knjigo se za odkupljene nepremičnine uredi tudi analitična evidenca osnovnih 
sredstev v lasti Občine Krško. 

V zgoraj navedenih postopkih se stremi k racionalizaciji postopkov ravnanj s stvarnim premoženjem, glavni 
letni izvedbeni cilji in kazalci za merjenje doseženih zastavljenih ciljev pa bo izključno število ali odstotek 
rešenih zadev. 

 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

V okviru glavnega programa se izvaja podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč in 16069002 Nakup 
zemljišč. 

 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
 

1. Opis podprograma 
 

V okviru podprograma se urejajo zemljiškoknjižna stanja za nepremičnine, ki so v upravljanju oddelkov in 
služb Občine Krško, vodijo se postopki prodaje, nakupov in obremenjevanja zemljišč za potrebe izvajanja 
nalog oddelkov in služb Občine Krško. 

  

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški 
knjigi, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o javnih skladih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dedovanju, Zakon o cestah, …. 

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

 

Dolgoročni cilj podprograma je dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja stvarnega premoženja, ki je v 
upravljanju Občine Krško, zlasti premoženja, ki je v funkciji javnega dobra oziroma zagotavlja nemoteno 
izvajanje dejavnosti in nalog za potrebe gospodarskih javnih služb in javnih zavodov oziroma vseh nalog v 
skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi. Kazalci za merjenje bo število oziroma odstotek rešenih zadev 
v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko obdobje. 

 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Letni izvedbeni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine v upravljanju oddelkov 
in služb Občine Krško, in sicer v skladu s tekočimi potrebami in po vlogah, vloženih s strani fizičnih in pravnih 
oseb, kar se meri s številom sklenjenih pogodb oziroma s številom rešenih zadev in z realizacijo proračunske 
postavke. 

 
 

6301  Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja 
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
 

V okviru postavke poteka dejavnost pridobivanja nepremičnin za potrebe gospodarske javne infrastrukture in 
ravnanje s stvarnim premoženjem pred pridobitvijo premoženja v last Občine Krško ter postopki ravnanja s 
stvarnim premoženjem v lasti Občine Krško (ustanavljanje služnostnih in ostalih stvarnih pravic, geodetski 
postopki – parcelacije, urejanje mej, geodetski posnetki, postopki ocenjevanja nepremičnin za potrebe ravnanja 
z nepremičninami, ukinitve in ustanovitve javnega dobra na posameznih parcelah). 

Izvajajo se aktivnosti za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo 
cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, ki v sistemu družbene lastnine niso 
bili vpisani v zemljiško knjigo kot objekti v lasti Občine Krško.  

V okviru odkupov infrastrukturnih objektov se izvajajo predhodno tudi vse aktivnosti za potrebe odkupa, kot 
so geodetski postopki, postopki ocenjevanja nepremičnin in podobno.  

 
2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 
2.1. NRP odkupi zemljišč – PPZ 

 
Iz postavke se financira NPR OB054-18-0008 – odkupi zemljišč – PPZ. 
 

Namen in cilj projekta  

V okviru projekta se vodijo aktivnosti – odkupi za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki 
v naravi predstavljajo cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, kar je glavni 
namen in cilj projekta.  

Stanje projekta 

Projekt poteka planirano v okviru tekočega proračunskega leta.  

 
 
6968 Tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč 
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 

Proračunska postavka zajema predvsem tekoča vzdrževanja obstoječe infrastrukture in zemljišč, morebitne 
dodatne stroške prilagoditve nepozidanih stavbnih zemljišč potrebam kupcev in dodatna dela, ki se pokažejo 
naknadno. 
 

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 

Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.  
 

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
 

Za vzdrževanje se sredstva planirajo letno in sicer na podlagi izkušenj na porabi iz preteklih let in glede na 
prodajo in pridobivanje zemljišč v preteklih letih. 
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16069002 Nakup zemljišč. 

 
1. Opis podprograma 

 
Vsebina podprograma: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavnih zemljišč v primerih, ko nakupi še 
niso povezani s konkretnim projektom. Sklad stavbnih zemljišč preko pridobivanja, opremljanja in prodaje 
stavbnih zemljišč izvaja občinsko politiko glede umestitve dejavnosti in poselitve na območju občine. 
 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
 

- Zakon o urejanju prostora  
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o prostorskem načrtovanju  
 

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

Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi 
pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter 
urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske 
dejavnosti. 
 

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

V letu 2018 predvidevamo nakupe zemljišč oziroma nakupe, ki se izvajajo v fazah ali so financirani v več letih 
predvsem na območju poslovnih con, stanovanjskih območjih ter na ostalih območjih stavbnih zemljišč. 
 
6970   Program pridobivanja stavbnih zemljišč 
 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 

V podprogramu nakupa zemljišč so zajeti tako nakupi nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje občinske 
politike glede stavbnih zemljišč, kot tudi vsa potrebna dela in storitve, ki so povezane z nakupi (potrebna 
geodetska dela, cenitve, notarske storitve) . 
 

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
 

 
2.1 OB054-07-0275 - Odkupi stavbnih zemljišč 
 
Namen in cilj projekta 
Namen in cilj je izvrševanje občinske politike glede stavbnih zemljišč, kot tudi vsa potrebna dela in storitve, 
ki so povezane z nakupi (potrebna geodetska dela, cenitve, notarske storitve). 
 
Stanje projekta  
V letu 2018 predvidevamo nakupe nepremičnin, za katere se izkaže širši družbeni interes (za potrebne 
koridorjev za načrtovano infrastrukturo). 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Predvidevajo se nakupi zemljišč, ki se izvajajo v fazah ali so financirani v več letih predvsem na območju 
poslovnih con (PC Vrbina, PC Drnovo)  in stanovanjskih območjih (ZN Videm – Polšca, Črnile – Leskovec, 
naselje Senovo in ostala naselja, kjer je izkaže javni interes). Poleg tega pa predvidevamo morebitni ostale 
nakupe, za katere se izkaže širši družbeni interes (za potrebne koridorjev za načrtovano infrastrukturo). 
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7 0 0 0  –  O D D E L E K  Z A  J AV N E  F I N A N C E  I N  
P R O R A Č U N  

  



 247

7000 – ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe 

 

Področje porabe 02 – ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev Občine Krško. 
V okviru področja porabe je zajeto delovno področje Oddelka za javne finance in proračun, in sicer le 
stroški za opravljanje plačilnega prometa. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Za vse proračunske uporabnike je enotno urejeno  opravljanje plačilnega prometa z zakoni  in 
podzakonskimi akti, ki jih je dolžna Občina spoštovati in upoštevati pri svojem delu, kot na primer: 

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,  
- Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih  in posrednih uporabnikov  državnega in 

občinskih  proračunov, 
- Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in  drugih 

javnofinančnih prihodkov, 
- Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Zakon o Banki Slovenije 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov 
občine ter vzpostavitev učinkovitejših kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.  

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine oziroma nemoteno, 
tekoče, racionalno ter ekonomično plačevanje vseh obveznosti ter prejemanje plačil v proračun Občine 
Krško.  

 

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

 

Letni cilji Oddelka za javne finance in proračun na področju tega programa so predvsem v zagotavljanju 
nemotenega finančnega poslovanja Občine Krško v proračunskem letu 2018 in v gospodarnem upravljanju 
s finančnimi sredstvi. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

 

1. Opis podprograma 

 

Podprogram vsebuje planirane stroške v zvezi z opravljenim plačilnim prometom, stroške bančnih storitev, 
stroške razporejanja občinskih prihodkov med občinskimi podračuni, kritja za vračila preveč ali napačno 
vplačanih dajatev ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

 

- Zakon o javnih financah, 

- Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih  in posrednih uporabnikov   

  državnega in občinskih  proračunov, 

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,  

- Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in   

  drugih javnofinančnih prihodkov, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Odlok o proračunu Občine Krško, 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS in  

- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 

 

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

 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine oziroma nemoteno, 
tekoče, racionalno ter ekonomično plačevanje vseh obveznosti občine ter prejemanje plačil v proračun 
občine.  

     

 

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

 

Letni cilj izhaja iz dolgoročnega cilja – to je nemoteno, tekoče, racionalno ter ekonomično plačevanje vseh 
obveznosti občine ter prejemanje plačil v proračun občine.  Na višino provizije in na število plačilnih 
nalogov občina ne more vplivati, ker so zadeve zakonsko urejene. Ceno storitev skladno z zakonom določa 
Banka Slovenije.  

 

PP 7001  Stroški plačilnega prometa                        1.800 EUR 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Za stroške plačilnega prometa v proračunu za leto 2018 načrtujemo porabo v višini 1.800 EUR. 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje 
zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki 
zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno 
čim nižjimi stroški servisiranja dolga.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o 
proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon 
o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in 
spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to 
področje. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje za izvrševanje proračuna Občine Krško s ciljem 
doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

 

1. Opis glavnega programa 

 

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

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega 
proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem cim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni 
izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.  
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 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje 
zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni Občine Krško.  

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa  

 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

 

1. Opis podprograma 

 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic dolgoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

 

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k 
zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb 
javnega sektorja in občin, odlok o proračunu Občine Krško in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 

 

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

 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Krško, servisiranje dolga, nastalega zaradi 
izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem 
dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost 
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo 
v skladu s kreditnimi pogodbami. 

 

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

 

Za leto 2018 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu v skladu s kreditnimi 
pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Občina Krško 
izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bo tako lahko dosegala na finančnih trgih 
ugodnejše pogoje za najemanje posojil. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. 

 

 

PP 7020  Obresti za investicijska posojila                             220.000 EUR 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na proračunski postavki so planirana sredstva, namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere 
je Občina Krško najela v letih 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 in 2016 pri poslovnih bankah. Na osnovi 
amortizacijskih načrtov in predvidenega gibanja euriborja, načrtujemo za plačilo obresti od kreditov 
poslovnim bankam v letu 2018  220.000 EUR. 

 

 

PP 7021  Obresti za likvidnostna posojila                         2.000 EUR 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Na proračunski postavki so planirana sredstva, namenjena za plačilo obresti od najemanja likvidnostnih 
posojil, v kolikor jih bomo potrebovali.  

 

V skladu z 10. a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar 
največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna in pomeni, da na določen dan te omejitve 
ne sme preseči. Ob koncu leta se mora posojilo vrniti, sicer se šteje v obseg dolgoročnega zadolževanja.  

 

Zaradi nizkih obrestnih mer pri zakladnici ter načrtovanega najemanja likvidnostnih posojil za krajša 
obdobja ocenjujemo,  da bodo za plačila obresti od likvidnostnih posojil v letu 2018 zadostovala sredstva 
v višini 2.000  EUR. 

 

 

C. Račun financiranja 

 

PP 7090  Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov           1.635.400,68 EUR 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Sredstva v skupni višini 1.635.400,68 EUR so v letu 2018 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih 
kreditov poslovnim bankam, ki jih je Občina Krško najela v preteklih letih. 

  

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 

 



 252

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih 
financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo porabe sredstev rezerv. Glede na trenutne primere 
naravnih nesreč ter trenutne potrebe zagotavljamo sredstva za izvedbo nalog. 

 

3. Dolgoročni cilji proračunske porabe 

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na 
območju Občine Krško, skladno z Zakonom o javnih financah.  

  

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 

 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je zbiranje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč in 
tako omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na 
območju občine Krško, skladno z Zakonom o javnih financah. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

 

23029001 – Rezerva občine 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

• Odlok o proračunu  

 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zbiranje sredstev na posebnem izločenem podračunu za potrebe 
intervencij v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Kazalec, 
s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega 
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, letnih operativnih programov in sprejetih odlokov Občinskega 
sveta Občine Krško, vezana na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot 
posledica naravnih nesreč. 

 

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

Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.  

 

PP 7050  Obvezna proračunska rezerva                                     276.008 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Skladno s 13. členom odloka je proračunska rezerva za leto 2018 oblikovala v višini 0,75% od planiranih 
prihodkov proračuna, kar znaša 276.008 EUR.  

 

2303 – Splošna proračunska rezervacija 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev 
za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu 
oziroma jih ni bilo mogoče predvideti. 

 

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

V kolikor bo splošna proračunska rezervacija ostala neporabljena, pomeni, da je bilo planiranje 
proračunskih uporabnikov takšno, da je omogočalo izvajanje proračuna brez uporabe splošne proračunske 
rezervacije. 

 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 

 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

-Zakon o javnih financah, 

-Odlok o proračunu 
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3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno 
in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

 

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

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno 
in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

 

PP 7059  Splošna proračunska rezervacija                                                92.500 EUR 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namene splošne proračunske rezervacije so se v proračunu, skladno s 17. členom Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2018, planirala sredstva v višini 92.500 EUR. 
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7100  ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU 
SREDSTEV 
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7100  ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 

 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva pri pripravi evropskih, nacionalnih, 
regionalnih in drugih razpisov. Pri sodelovanju na evropskih razpisih je pri pripravi projektov nujno potrebno 
sodelovanje s partnerji, kateri so člani Evropske unije ali partnerji, ki so v predpristopnih pogajanjih, to je 
zahteva Evropske unije. Komunikacija poteka v večini z elektronskimi mediji, razen v kolikor gre za čezmejne 
razpise ali razpise na nacionalni ravni, v tem primeru povabimo partnerje na koordinacijo. Tovrstni projekti, 
zahtevajo prevod v različne jezike predvsem v angleški jezik, zato je pretežni del sredstev namenjenih za 
prevajalske storitve. Manjši del sredstev je namenjenih svetovanju pri posameznih razpisih.  
 
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Ustava RS 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu leta 1992 (UL C 191) 
- Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih 

skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Amsterdamu leta 1997 (UL C 340, 
10.11.1997  

- Pogodba iz Nice, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti 
in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Nici 26. 2. 2001 (UL C 80, 10.3.2000)  

- Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12. 2007) 

- Uredbe in Strategije Evropske unije 
- Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo 
- Strategija pametne specializacije Slovenije 
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 
- Regionalni razvojni program regije Posavje  
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020 

  
 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
S pripravo in oddajo projektov na centralizirane ali decentralizirane razpise (transnacionalne, čezmejne, 
medregionalne, nacionalne) želimo pridobiti sredstva za izvedbo projektov na ravni partnerstev, katerega del 
je tudi Občina Krško. 
 
4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 0601 vključuje podprogram povezovanja lokalnih skupnosti, ki se nanaša na izvajanje pristopa 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: CLLD). Namen 
CLLD – ja je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj 
navzgor«, kateri zasleduje cilje Evropske unije in prispeva k reševanju lokalnih razvojnih potreb. Pristop 
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CLLD omogoča črpanje EU sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega 
regionalnega sklada in Evropskega skleda za pomorstvo in ribištvo. 

V okviru pristopa CLLD je ustanovljena Lokalna Akcijska Skupina Posavje (v nadaljevanju: LAS), kot 
pogodbeno lokalno partnerstvo, katera odloča o črpanju sredstev iz pristopa CLLD. LAS Posavje je izbral 
vodilnega partnerja za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD, med katerim je sklenjena Pogodba o 
izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Posavje z dne sklenila 29.10.2015. Za potrebe vodenja in upravljanja 
pristopa CLLD je določena članarina na podlagi Sklepa upravnega odbora LAS Posavje. 

V sklopu tega programa gre za porabo sredstev iz naslova članarin vodilnemu partnerju, kateri pristop CLLD 
– ja upravlja in vodi. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje vodenja in upravljanja pristopa CLLD in pridobitev dodatnih sredstev za lokalne razvojne 
potrebe. 
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ur, l. 

RS, št. 42/15). 
- Razvoj občine Krško; 
 
3.Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je pridobitev dodatnih sredstev za izvajanje dolgoročnih ciljev programa. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
1. Opis podprograma 
Vsebina podprograma 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti se nanaša na izvajanje pristopa CLLD, o 
katerem odloča LAS Posavje ter ga vodi in upravlja vodilni partner. Za potrebe financiranja delovanja 
vodilnega partnerja je določena letna članarina. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakonodaja EU 
- Zakonodaja Slovenije  
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj podprograma so se nanaša na zagotavljanje izvajanja pristopa CLLD, katerega cilj je pridobitev sredstev 
za lokalne razvojne potrebe iz različnih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz 
Evropskega regionalnega sklada in Evropskega skleda za pomorstvo in ribištvo. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji se nanašajo na uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje pristopa CLLD, katerega 
izvaja vodilni partner, kot organ upravljanja.   
 
7102 Sredstva za vodenje in upravljanje pristopa CLLD 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru pristopa CLLD je ustanovljena Lokalna Akcijska Skupina Posavje (v nadaljevanju: LAS), kot 
pogodbeno lokalno partnerstvo, katera odloča o črpanju sredstev iz pristopa CLLD in katere članica je tudi 
Občina Krško. LAS Posavje je izbral vodilnega partnerja za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD, 
med katerim je sklenjena Pogodba o izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Posavje z dne sklenila 
29.10.2015. Za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD je določena članarina na podlagi Sklepa 
upravnega odbora LAS Posavje. 

V sklopu tega programa gre za porabo sredstev iz naslova članarin vodilnemu partnerju, kateri pristop CLLD 
– ja upravlja in vodi. 
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2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Javni razpisi na ravni Evropske unije so na voljo vsem članicam EU, pri določenih razpisih pa tudi za države, 
ki so v predpristopnih pogajanjih. Zaradi dejstva, da želimo slediti strategijam Evrope, Slovenije in razvoju 
Občine krško se prijavljamo na tiste razpise in programe, katere dajejo občini in našim občanom dodano 
vrednost in večjo kakovost življenja v občini. Tudi članstvo v LAS – u se nanaša na pridobivanje dodatnih 
sredstev. 
 
0603 Dejavnost občinske uprave  

 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 0603 vključuje podprogram dejavnost občinske in gre za porabo sredstev namenjenih za 
pripravo in oddajo projektov na evropske, nacionalne, regionalne in druge razpise. 
 
2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
S pripravo in oddajo različnih projektov v interesu občine zasledujemo naslednje cilje: 
- Strategije Evropa 2020; 
- Strategije razvoja Slovenije; 
- Proračuna Občine Krško za leto 2018; 
- Razvoja občine Krško; 
 
3.Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji so pridobitev dodatnih sredstev za izvajanje dolgoročnih ciljev programa. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
1. Opis podprograma 
Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: Pisarniški material in 
storitve, stroški prevajalskih storitev in izdatki za reprezentanco. 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakonodaja EU 
- Zakonodaja Slovenije  
 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji podprograma so pridobitev sredstev iz različnih evropskih in drugih razpisov za zagotavljanje izvajanja 
projektov, ki zasledujejo cilje Strategije Evrope, Slovenije in Občine Krško.  
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji se nanašajo na pridobitev sredstev iz EU na letni ravni. Merjenje bo zagotovljeno s 
pridobljenimi sredstvi, kateri se bodo merili s kazalnikom – pridobitev sredstev s strani EU v višini 1% od 
transfernih prihodkov v preteklem proračunskem letu. 
 
7100 Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov 
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov se nanašajo na sredstva za pisarniški, 
splošni material in storitve  so namenjena pri pripravi evropskih in drugih razpisov. Pri sodelovanju na 
evropskih razpisih je pri pripravi projektov nujno potrebno sodelovanje s partnerji, kateri so člani Evropske 
unije ali partnerji, ki so v predpristopnih pogajanjih, to je zahteva Evropske unije. Komunikacija poteka v 
večini z elektronskimi mediji, razen v kolikor gre za čezmejne razpise ali razpise na nacionalni ravni, v tem 
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primeru povabimo partnerje na koordinacijo. Tovrstni projekti, zahtevajo prevod v različne jezike predvsem v 
angleški jezik, zato je pretežni del sredstev namenjenih za prevajalske storitve. Manjši del sredstev je 
namenjenih svetovanju pri posameznih razpisih.  
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
Javni razpisi na ravni Evropske unije so na voljo vsem članicam EU, pri določenih razpisih pa tudi za države, 
ki so v predpristopnih pogajanjih. Zaradi dejstva, da želimo slediti strategijam Evrope, Slovenije in razvoju 
Občine krško se prijavljamo na tiste razpise in programe, katere dajejo občini in našim občanom dodano 
vrednost in večjo kakovost življenja v občini. 
 
14 GOSPODARSTVO     
 
1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa 
mestnih središč. 
 
2.  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

- Strategija razvoja Slovenije  
- Strategija pametne specializacije Slovenije 
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma  
- Regionalni razvojni program regije Posavje  
- Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020 
- Strategija razvoja turizma na območju občine Krško 

 
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja izvajanja revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč 
želimo mestnemu jedru vrniti življenje in obisk prebivalcev ter turistov. 
 
4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta:  
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva    
 
1. Opis glavnega programa 
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine 
in spodbujanje turizma, ki se nanaša na izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih 
središč. 
 
2. Dolgoročni cilji  glavnega programa 
Porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. 
Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj in tudi v 
Krškem. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), pri nas imenovan 
MMS (management mestnih središč), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest 
in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori 
občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna 
jedra.  
 
3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilji izvajanja revitalizacije mestnih središč in managementa mestnih središč so: 

- Zapolniti prazne vsebine  
- Izvesti potrebna izobraževanja 
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- Motivirati privatne lastnike nepremičnin v mestnih jedrih k ustreznim nudenjem prostorov za 
vključevanje podjetniških, kulturnih in drugih družbenih vsebin 

- Zasledovati trajnostno mobilnost 
- Celovito zasnovati aktivnosti MMS – a, kot koncept, kateri se ustrezno prilagodi svojim značilnostim 

in potrebam mesta. 
 
4. Podprogrami znotraj glavnega programa  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
1. Opis podprograma 

Občina Krško si prizadeva, da bi staro mesto jedro zaživelo skozi celo leto in ne samo v času dogodkov, zato 
v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem izvaja različne aktivnosti, ki bodo pripomogle k oživljanju 
mestnega jedra. Skupaj z ostalimi akterji (podjetniki, zavodi, društvi) želimo  aktivno soustvarjanje podobe 
mestnega središča. Po vzoru ostalih slovenskih mest in vodenja mestnih središč si želimo večje povezanosti 
med podjetniki in obrtniki, večjo sodelovanje med javno in zasebno sfero in dosego končnega cilja, to je 
povečanja obiska starega dela mesta. 

 
 
2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma  
- Strategija razvoja turizma v občini Krško 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško 

 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Z aktivnostmi revitalizacije in managementa mestnih središč želimo vzpostaviti povezovanje manjših 
ponudnikov ob podpori občine, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra ter 
drugih vsebin, ki privabljajo turiste. 
 
4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povezovanje z vsemi zainteresiranimi mesti izvajanja revitalizacije in managementa mestnih središč na ravni 
Slovenije in povezovanje s ponudniki mestnega jedra Krško. S takšnim povezovanjem organizirati dogodke 3 
večje dogodke v mestnem jedru, organizirati različne akcije s strani ponudnikov – 5 akcij na letni ravni. 
Povečati obisk mestnega jedra. 
 
7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing  
 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v okviru te proračunske postavke se nanašajo na sredstva za pisarniški, splošni material in storitve so 
namenjena izvajanju aktivnostim za izboljšanje življenja v mestnem jedru in njegovo večjo privlačnost, katera 
spodbuja privabljanje prebivalcem in tudi turistov. Sredstva se nanašajo promocijo in oglaševalske storitve 
prireditev, dogodkov in drugih akcij v mestnem jedru. Ta proračunska postavka se nanaša tudi na sredstva, 
katera so namenjena izvajanju aktivnostim za izboljšanje življenja v mestnem jedru in njegovo večjo 
privlačnost, katera spodbuja privabljanje prebivalcem in tudi turistov. V okviru te proračunske postavke se 
sredstva namenjena organiziranju dogodkov in za drobni inventar pri olepšanja mestnega jedra. 
 
 
2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke 
Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov. 
 
3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Z aktivnosti za revitalizacijo in izvajanja managementa mestnih središč želimo dati mestnemu jedru Krško 
večjo privlačnost, večjo kakovost življenja v njem, spodbuditi podjetništvo in ga narediti atraktivnega za 
prebivalce in obiskovalce. 
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8 0 0 1  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  B R E S TA N I C A  
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8001 – KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilja sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
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3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8000 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8001– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika ter drugih praznovanj 
in dogodkov, ki ga KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni 
stroški, stroški pogostitev, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški 
povezani s pripravo prireditvenega prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS in drugih dogodkov so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let 
in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8003 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

8005 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, stroške tekočega vzdrževanja, stroške najemnin in zakupnin, druge 
operativne odhodke in najemnine. 

1. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-16-0017 – Nakup pisarniške opreme 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme. 

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

2.2. OB054-16-0018 – Nakup drugih osnovnih sredstev 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti nakup drugih osnovnih sredstev s katerimi bomo lahko sami tekoče 
vzdrževali poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujnih drugih osnovnih sredstev. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- 13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 
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8007 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP so projekti NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-16-0010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 
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Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

2.2. OB054-16-0016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti nakup druge opreme in napeljav ter novogradnje cest po vsej 
krajevni skupnosti. Projekt se izvaja vsakoletno, nabavi se tudi oprema, kot so ulične svetilke, dela pa se 
tudi na tem, da se izvaja novogradnja določenih delov cestišča, skladno s prioritetami, ki jih določi svet 
krajevne skupnosti. Sredstva zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje novogradnje in nakupa 
opreme in napeljav v krajevni skupnosti, s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za novogradnjo in nakup opreme in napeljav na 
cestni infrastrukturi. 

4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeni kulturni domovi.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

1. Opis glavnega programa 
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Glavni program vključuje sredstva za urejanje  in nakup zemljišč.  

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je urejanje in vzdrževanje javnih površin in površin, ki so v lasti krajevne skupnosti in 
Občine Krško. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

- 16069001– Urejanje občinskih zemljišč 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprogram 16069001zajema postavko urejanje naselij in vsebuje dejavnosti s področja urejanja 
in tekočega vzdrževanja javnih površin   

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

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

Urejanje in vzdrževanje občinskih zemljišč in enostavnih objektov, ki stojijo na njih. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

 

8149 – Urejanje naselij 

 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za stroške urejanja in vzdrževanje občinskih zemljišč.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko načrta razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi porabe v letošnjem letu.  

 

18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programa za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Regionalni razvojni program Posavja 2014-2020 v pripravi  
- Državni razvojni program 2007-2013  
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- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2013-2017 
 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1803 – Drugi programi v kulturi 

 

1803 Drugi programi v kulturi 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izgradnjo novega kulturnega doma v KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih dejavnost. 

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

Ureditev lastništva zemljišča in pridobitev projektne dokumentacije. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev bo izpolnitev pogojev za začetek investicijskih del. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 18039005 – Drugi programi v kulturi 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Splošna gradbena zakonodaja 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče vzdrževanje in ogrevanje kulturnih objektov v Krajevni skupnosti Brestanica. 

 

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

Tekoče vzdrževanje in ogrevanje kulturnih objektov v Krajevni skupnosti Brestanica. 

8220 – Vzdrževanje kulturnih objektov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bodo financirali stroški za tekoče vzdrževanje in ogrevanje kulturnih objektov 
v Krajevni skupnosti Brestanica. 

2. Navezava na projekte NRP 
 

2.1. OB054-15-0018– Nakup opreme 
 
1. Namen in cilj projekta 
V okviru finančnih sredstev zagotoviti in kupiti opremo za opreme v kulturnih domovih. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nakup opreme v Kulturnem domu Svoboda Brestanica.  
 
2. Stanje projekta 
Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup nove opreme. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

2.2. OB054-16-0011– Obnova kulturnega doma Svoboda Brestanica 
 
1. Namen in cilj projekta 
V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo kulturnih objektov. Sredstva zagotovljena na 
projektu so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v Kulturnem domu Svoboda Brestanica. 
 
2. Stanje projekta 
Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnega 
objekta. 
 

4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško ne predvidevamo lastnih 
prihodkov.  
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8 0 0 2  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  D O L E N J A  VA S  
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8002 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo, obeležiti praznik KS in poskrbeti 
za vzdrževanje poslovnih prostorov KS. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev, obeležitev praznika KS in skrbeti za dobro 
stanje poslovnih prostorov. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS ter sredstva za nakupe, gradnjo in vzdrževanje 
poslovnih zgradb. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči, izboljšanje družabnega življenja prebivalcev in zagotovitev dobrega 
stanja poslovnih zgradb. 

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij, prav tako pa zagotoviti tekoče 
vzdrževanje zgradb. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
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- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

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

Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8027 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let. 

8028– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine in krajevne skupnosti, investicijsko 
vzdrževanje in investicije v poslovne prostore in zgradbe v lasti ali upravljanju KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

Cilj je dolgoročno zagotoviti dobro vzdrževane poslovne prostore v upravljanju in lasti KS. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti čistočo poslovnih prostorov, letne preglede naprav v poslovnih prostorih, zagotoviti nujno 
tekoče in investicijsko vzdrževanje. 

 

8026– Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja poslovnega objekta Naša hiša 470, kulturne 
dvorane in večnamenskega prireditvenega prostora. Sredstva se namenjajo za stroške čiščenja, beljenja, 
tekočega vzdrževanja naprav in stroške popravil. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8029 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi za 
predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

8033 – Materialni stroški 

2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

3. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 
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4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8034 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore KS in vzdrževanje 
okolice poslovnih prostorov. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-11-0008 – Nakup opreme za delo 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opreme s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

 

14 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
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1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, prometna 
signalizacija) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8035 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
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1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039004 Praznično urejanje naselij 

 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi plana sveta KS. 

 

16039004 Praznično urejanje naselij  

 

1. Opis podprograma 

V okviru proračunske postavke se financirajo sredstva, ki jih planiramo za praznično okrasitev predvsem 
večnamenskega doma za praznik KS Dolenja vas in božično novoletne praznike  

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin za božično novoletne praznike. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij okraševanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izvedenih del 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev, najemnin poslovnih prostorov. 
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8 0 0 3  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  G O R A  
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8003 – KRAJEVNA SKUPNOST GORA 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8041 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8042– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8044 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8068 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

 

15 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 
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3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- 13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8045 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
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Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8046 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 
Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega vzdrževanja in nakup opreme. 

2. Navezava na projekte NRP 
V sklopu PP ni projektov NRP 
 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti. 
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8 0 0 4  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  K O P R I V N I C A  
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8004 – KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilja sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8047 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8048– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški protokolarnih daril, 
reprezentance, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega prostora 
in izvedbe prireditve ter stroške najema. Iz postavke se krijejo tudi stroški drugih praznovanj. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8049 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, izdatki za reprezentanco in drugi 
splošni material, stroške energije, ogrevanja,  vode, komunalnih storitev in komunikacij, poštne stroške, 
prevozni stroški, stroške tekočega vzdrževanja, zavarovalne premije za objekte, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča in druge operativne odhodke.  
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2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8188 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme prostorov za potrebe krajevne skupnosti. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0022 – Nakup opreme 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo, s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in krajevno skupnost, pa tudi zagotoviti nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup opreme krajevne skupnosti.  

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

8106 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in nagrade za 
predsednico krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih.  

 

 

16 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 
- Odlok o občinskih cestah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8151 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
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urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. Prav tako se iz postavke (konto 420500) financira investicijsko vzdrževanje 
cest.  

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0014– Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

 
3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti. Krajevna 
skupnost v okviru tega programa planira sredstva za praznično urejanje naselij. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  
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3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039004 – Praznično urejanje naselij 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprogram 16039004 zajema postavko praznične okrasitev naselja, ki se v krajevni skupnosti 
izvaja vsako leto.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8107 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za stroške izvedbe praznične okrasitve glavne ulice v 
Koprivnici ter popravilo in nabavo novih okraskov.  

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

PRIHODKI 

Krajevna skupnost Koprivnica  bo v letu 2018 prejela kot transfer občine Krško v skupni višini 26.500 
evrov.  Za leto 2018 ne predvidevamo drugih prihodkov.   
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8 0 0 6  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  K R Š K O  
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8006 – KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8053 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. Tu so zajeti odhodki organizacije  
silvestrovanja in 1. maja – tradicionalno kresovanje na predvečer 1. maja na Trški gori. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8054– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8057 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8055 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

17 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- 13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8058 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno in 
zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, urejanje 
odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne storitve tekočega 
vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

OB054-12-00004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2. 

Namen in cilj projekta 

 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v krajevni 
skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z prioritetami, ki jih 
določi svet krajevne skupnosti. 

 

Stanje projekta 



 305

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev 
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8007–KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilja sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8059 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8060– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika ter drugih praznovanj 
in dogodkov, ki ga KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni 
stroški, stroški pogostitev, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški 
povezani s pripravo prireditvenega prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS in drugih dogodkov so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let 
in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

1. Opis podprograma 

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorov 

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

Cilj je, da se rekonstruira in obnovi večnamenski dom v krajevni skupnosti Krško polje. 

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

Izvedba rekonstrukcije in obnove večnamenskega doma v krajevni skupnosti Krško polje. 
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8061 – Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za rekonstrukcijo in obnovo večnamenskega doma v 
Krajevni skupnosti Krško polje. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0010 – Novogradnja večnamenskega doma na Mrtvicah 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potreben material za novogradnjo večnamenskega doma in 
dokumentacije. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup materiala in plačilo dokumentacije. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

2.1. OB054-11-0051 – Večnamenski in športni objekt Brege 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potreben material za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
večnamenskega doma na Bregah. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup materiala, ki je potreben za investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave. 

4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8063 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8062 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

18 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- 13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8065 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 
- 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavna zemljišča). 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039001 – Oskrba z vodo 
- 16039004 – Praznično urejanje naselij 

 

16039001 Oskrba z vodo 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izvedenih del. 

8111 – Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja v krajevni 
skupnosti Krško polje. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 
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Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

 

1. Opis podprograma 

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Stanovanjski zakon 

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

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8067 – Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena prazničnemu okraševanju naselij in izobešanju zastav po 
krajevni skupnosti Krško polje. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenosti občinskih zemljišč ter urejenosti naselij. 

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

Tekoče vzdrževanje naselij in objektov v naseljih znotraj Krajevne skupnosti Krško polje. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje naselij v Krajevni skupnosti Krško polje. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
- Zakon o temeljni geodetski izmeri 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o stavbnih zemljiščih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Tekoče vzdrževanje naselij v Krajevni skupnosti Krško polje. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8147 – Urejanje naselij 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejevanju in tekočemu vzdrževanju naselij v Krajevni 
skupnosti Krško polje. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško, ne predvidevamo realizacijo 
lastnih prihodkov. 
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8 0 0 8  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  L E S K O V E C  
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8008 – KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8070 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8071– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika ter drugih praznovanj 
in dogodkov, ki ga KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni 
stroški, stroški pogostitev, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, stroški povezani s 
pripravo prireditvenega prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje, pa tudi drugi prevozni 
in transportni stroški. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS in drugih dogodkov so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let 
in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8073 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, stroške 
tekočega vzdrževanja, stroške najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 
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8074 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0019 – Nakup opreme za delo v KS Leskovec pri Krškem 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

2.2. OB054-08-0025 – Nakup opreme za delo v KS Leskovec 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti nakup pisarniškega pohištva s katerim bomo lahko sami tekoče 
vzdrževali poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme. 

4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

8113 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

19 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 
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8075 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8114 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0020 – Obnova cest in JP v KS Leskovec pri Krškem 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
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krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno s 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje naselij po 
KS Leskovec pri Krškem. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 
- 16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8078 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 
Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 
2.1. OB054-16-0023– Nakup opreme za športne objekte 
 
Namen in cilj projekta 
V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo objektov za rekreacijo. Sredstva zagotovljena na 
projektu so namenjena za nakup razne športne opreme za igrišča. 
 
Stanje projekta 
Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup nove zunanje športne opreme. 
 

3.   Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi predvidenih stroškov za postavitev 
trim steze. 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah,  

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

Urejenost naseljiv v krajevni skupnosti. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s 
številom izvedenih vzdrževalnih del. 

8190 – Urejanje naselij v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju naselij, nakupu pisarniškega in splošnega 
materiala in storitev, tekočega vzdrževanja objektov ter plačilu najemnin in zakupnin za druge  objekte 
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2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško, ne predvidevamo tudi 
realizacijo lastnih prihodkov. 
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8009 – KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči, izboljšanje družabnega življenja prebivalcev. 

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8080 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let. 

8081– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti. 
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

 

06029001 – Delovaje ožjih delov občin 

8082 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in nakup opreme. 

2. Navezava na projekte NRP 
2.1. OB054-14-0013 – Nakup opreme za delo KS Podbočje 

Namen in cilj projekta 
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Zagotovitev potrebne opreme za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Projekt se izvaja vsakoletno, obnovi 
se določen del iztrošene opreme ali se opravi nakup dodatne opreme. 

Stanje projekta 

Nakup opreme je vsakoletno realiziran skladno s potrebami, ki se zaznajo med letom. 

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

 

20 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
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1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, prometna 
signalizacija) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8083 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8084  – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-15-0004 – Investicije v JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
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krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Podbočju ter vzdrževanje zelenih rekreacijskih 
površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Urejenost pokopališča, rekreacijskih površin in mrliške vežice. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s 
številom izvedenih del. 

8086 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. To 
pomeni odvoz smeti, vodo, komunalne storitve, elektriko, tekoče vzdrževanje objektov in napeljav, 
zavarovanje, čiščenje in podobno. 
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2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8221 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo financirala izgradnja in ureditev zunanje ureditve Spominskega parka 
Podbočje, ki ga skupaj z občino Krško izvaja krajevna skupnost. 

2. Navezava na projekte NRP 

 

2.1. OB054-15-0019 – Nabava opreme za MV Podbočje 

Namen in cilj projekta 

Zagotoviti opremo za tekoče izvajanje mrliške in pogrebne dejavnosti. 

 

Stanje projekta 

Projekt v izvajanju. V preteklem letu je bilo za ta namen nabavljena določena oprema. 

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev, dotacij pravnih in fizičnih oseb, 
najemnin poslovnih prostorov in najemnin grobov. 
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8 0 1 0  –   K R A J E V N A  S K U P N O S T  R A K A  
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8010 –  KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8091 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8092– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8094 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8099 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0010 – Nakup opreme 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

8119 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

 

21 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- 13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8095 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
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urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8097  – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

1. Opis podprograma 

Cesta razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje ceste razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje javne razsvetljave. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  
- Zakon o varnosti cestnega prometa 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro vzdrževano javno razsvetljavo na krajevnih cestah in njeno 
posodabljanje. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi tekoče vzdrževati obstoječo infrastrukturo in zagotoviti 
njeno posodabljanje. 

8098  – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki jo je v preteklih 
letih izgradila KS, zamenjave svetilk, zemeljskih kablov, ipd. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračun za porabo na proračunski postavki je opravljen na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter vzdrževanje zelenih rekreacijskih in 
javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Urejenost pokopališča, rekreacijskih in javnih površin in mrliške vežice. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izvedenih del. 

8170 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in 
mrliške vežice. To pomeni odvoz smeti, vodo, komunalne storitve, elektriko, tekoče vzdrževanje objektov 
in napeljav, zavarovanje, čiščenje, beljenje, čiščenje zaraščenih zemljišč in podobno, sanacijo mrliške veže 
in obzidja pokopališča. 

2. 2.1. OB054-13-0012 – Adaptacija mrliške vežice Raka 
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Namen in cilj projekta 

S izvedbo projekta želimo sanirati notranjost in zunanjost mrliške vežice Raka. S tem bi zagotovili mrliško 
vežo, ki bi ustrezala vsem standardom in zakonskim predpisom, prav tako pa bo bolj prijazna do 
uporabnikom. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je pripravljen popis del, v postopku je pridobitev stavbne pravice in upravljanja za 
pokopališče, ki je pogoj, da se pristopi k sami izvedbi. Zaključek del je predviden v letu 2018. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
in na podlagi plana del krajevne skupnosti. 

8171 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo financiralo investicijsko vzdrževanje pokopališča Raka ter zagotovitev 
ureditve groba za socialne pokope. 

2. Navezava na projekte NRP 
2.1. OB054-15-0010 – Investicije v pokopališče in opremo 

Namen in cilj projekta 

Dokončati obnovo preostalega dela pokopališkega zidu. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo v sklopu izvajanja projekta obnovili približno ¾ obstoječega obzidja in uredili grob za 
socialne pokope. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi plana sveta KS. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev, najemnin poslovnih prostorov in 
najemnin grobov. 
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8011 – KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO PRESLADOL 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev in spodbujati društveno delo. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih 
za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavni letni cilj je  zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev ter organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev. Doseganje ciljev se bo merilo s številom 
sofinanciranih dogodkov. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis. 

8100 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

 

04039003 Razpolaganje in upravjanje z občinskim premoženjem 

 

1. Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne 
skupnosti, ki se nanašajo na poslovne objekte oz. prostore. Krajevna skupnosti razpolaga in upravlja z 
Družbenim domom Rožno.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 

- Stanovanjski zakon,  

- Stvarnopravni zakonik,  

- Obligacijski zakonik, 

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

Dolgoročni cilj politike gospodarjenja z domom je zagotoviti prostore za delovanje krajevne skupnosti, 
zagotoviti uporabo prostorov krajanom ob različnih priložnostih ter oddati poslovni prostor v najem 
zainteresiranim uporabnikom.  

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

Zagotoviti prostore za delovanje krajevne skupnosti ter ureditev drugih prostorov. Kazalec s katerim se bo 
merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8185– Opremljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški nakupa pisarniškega pohištva in druge opreme za opremo 
prostorov v Družbenem domu.   

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0018 – Vzdrževanja Doma krajanov z okolico 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo, s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in krajevno skupnost, pa tudi zagotoviti nemoteno administrativno delo KS. 
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Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP za nakup pisarniške in druge opreme krajevne skupnosti, ki se bo izvedla 
v letu 2017 in 2018.  

 
3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za nakup opreme so oblikovana na podlagi predvidenih stroškov.  

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti in delovanje sveta krajevne skupnosti. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti  

Podprogrami znotraj glavnega programa 

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 
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Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8101 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in nagrade za 
predsednika  sveta 8102 

krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih.  

8102 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, 
stroški oglaševalskih storitev in objav, izdatki za reprezentanco in protokolarna darila, stroške energije, 
poštne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, stroški plačilnega prometa, druge operativne odhodke. Iz te postavke se krijejo poleg stroškov 
delovanja krajevne skupnosti tudi stroški izvedbe praznovanj in obdaritve starostnikov ob novem letu.  

 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

22 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
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Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 
- Odlok o občinskih cestah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 



 351

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8184 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja.  

2. Navezava na projekte NRP 

V okviru PP ni projektov NRP.  

 
3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (ograje, ovire za umirjanje prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah,  
- Zakon o graditvi objektov,  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 
- Pravilnik o projektiranju cest, 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,  
- Odlok o občinskih cestah.  
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8103 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

 

2. Navezava na projekte NRP 
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2.1. OB054-15-0009– Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v KS Rožno Presladol 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško. 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj in zagotovitev rekreacijskih površin. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje objektov za rekreacijo v naseljih.  

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem 
videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

 

1. Opis podprograma 
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Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8104 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 
Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-15-0020– Igrišče Rožno 

Namen in cilj projekta 

Namen in hkrati cilj projekta je bil izboljšanje pogojev za igro otrok na prostem ter jim omogočit gibanje 
in druženje na prostem. Igrala in športni rekviziti/objekti  so nabavljeni, zato so sredstva namenjena 
predvsem investicijskemu vzdrževanju igrišča.  

Stanje projekta 

Sredstva, ki so rezervirana v NRP so namenjena predvsem investicijskemu vzdrževanju igrišča na Rožnem 
(igral, športnih objektov in druge pripadajoče opreme).  

 
3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 

razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 

 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško  ne predvidevamo drugih 
prihodkov.  
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8012 – KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 
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8012 – KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8120 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8121– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika in drugih praznovanj, 
ki jih KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški 
za čistilni material in storitve, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, stroški za 
reprezentanco, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega prostora in izvedbe prireditve ter stroške 
najema.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8123 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, založniških in tiskarskih storitev, 
izdatki za reprezentanco in drugi splošni material, stroški za protokolarna darila in organizacijo proslav,  
stroške energije, ogrevanja,  vode, komunalnih storitev in komunikacij, poštne stroške, stroške tekočega 
vzdrževanja, zavarovalnih premij, stroške stavbnega zemljišča, druge operativne odhodke.  
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2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8124 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za potrebe krajevne skupnosti.. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-15-0012 – Nakup opreme 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in krajevno skupnost, pa tudi zagotoviti nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup opreme krajevne skupnosti. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

8173 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in nagrade za 
predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih.  

 

23 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 
- Odlok o občinskih cestah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8125 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
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urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (ograje, ovire za umirjanje prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah,  
- Zakon o graditvi objektov,  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 
- Pravilnik o projektiranju cest, 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,  
- Odlok o občinskih cestah.  
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8126 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-11-0080– Obnova cest in JP v KS Senovo 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti. Krajevna 
skupnost v okviru tega programa planira sredstva za praznično urejanje naselij. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039004 – Praznično urejanje naselij 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprogram 16039004 zajema postavko praznične okrasitev naselja, ki se v krajevni skupnosti 
izvaja vsako leto.  

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsakoletna praznična okrasitev središča krajevne skupnosti in s tem polepšati podobo naselja v božično 
novoletnem času.  



 363

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8129 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za stroške izvedbe praznične okrasitve glavne ulice na 
Senovem ter popravilo in nabavo novih okraskov.  

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

5. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje  in nakup zemljišč.  

6. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je urejanje in vzdrževanje javnih površin in površin, ki so v lasti krajevne skupnosti in 
Občine Krško. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8. Podprogrami znotraj glavnega programa 

- 16069001– Urejanje občinskih zemljišč 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 

 

5. Opis podprograma 

Vsebina podprogram 16069001zajema postavko urejanje naselij in vsebuje dejavnosti s področja urejanja 
in tekočega vzdrževanja javnih površin   

6. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

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

Urejanje in vzdrževanje občinskih zemljišč in enostavnih objektov, ki stojijo na njih. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8226 – Urejanje naselij 
 
2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za stroške urejanja in vzdrževanje občinskih zemljišč.  

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-15-0077– Urejanje naselij 
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Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je v okviru finančnih sredstev zagotoviti investicijsko vzdrževanje javnih površin in 
površin v lasti Občine Krško in KS Senovo.  

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za vsakoletno investicijsko vzdrževanje po programu, ki ga 
določi Svet KS Senovo.  

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi porabe v letošnjem letu.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Krajevna skupnost Senovo uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev zanjo. Izvajalcem 
kulturnih programov sofinancira izvajanje programov preko javnega razpisa. Krajevna skupnosti  skrbi tudi 
za javno infrastrukturo na področju kulture. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program Posavja 2014-2020 v pripravi  

- Državni razvojni program 2007-2013  

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2013-2017 

- Zakon o športu. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotavljanje ustreznih pogojev za 
obstoj in razvoj dejavnosti na področju kulture ter zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje krajanov.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1803 – Programi v kulturi 
- 1805 – Programi športa 

 

1803 Programi v kulturi 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za tekoče vzdrževanje doma DKD Svoboda Senovo ter za kritje 
materialnih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju stroškov. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za  izvajanje kulturnih dejavnosti. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje doma DKD Svoboda Senovo in kritje materialnih stroškov. 
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4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 18039005 – Drugi programi v kulture 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

1. Opis podprograma 

Podprogram 18039005 je vključena postavka, na kateri so zagotovljena sredstva za financiranje tekočega 
vzdrževanja doma DKD Svoboda Senovo ter kritje materialnih stroškov  v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju stroškov. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 
kulture.  
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanja pogojev za delovanje in nadaljnji razvoj kulturnih dejavnosti na območju krajevne skupnosti.  

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

Zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje doma DKD Svoboda Senovo. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

 

8174 – Vzdrževanje kulturnih objektov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bodo financirali stroški tekočega vzdrževanja doma DKD Svoboda Senovo in 
materialni stroški v skladu s pogodbo o sofinanciranju stroškov. 

 

2. Navezava na projekte NRP 

V okviru proračunske postavke ni projektov NRP.  

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečne porabe v zadnjih dveh letih.  

 

18059001 Programi športa 

 

1. Opis glavnega programa 

Med prednostne naloge Krajevne skupnost na področju športa uvrščamo zagotavljanje pogojev za športno 
udejstvovanje otrok in mladine.  

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev, da bi se čim večje število prebivalcev krajevne skupnosti ukvarjalo s športom oz. 
se jih gibalo na prostem. 

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

Zagotavljanje pogojev za gibanje otrok, mladine in tudi starejših na prostem. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

- 18059001 – Drugi programi v kulturi 

 

18059001 Programi športa 



 366

 

1. Opis podprograma 

Podprogram 18059001 je vključena postavka, na kateri so zagotovljena sredstva za financiranje športnih 
elementov za razgibavanje telesa. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu,  

-  Zakon o javnih naročilih. 

 

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

Zagotavljanja pogojev za večjo športno aktivnost prebivalcev krajevne skupnosti. 

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

Zagotavljanje sredstev za nabavo športnih elementov za razgibavanje telesa. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev bo število pridobljenih športnih elementov in njihovih uporabnikov. 

 

8224 – Investicije v objekte in opremo na področju športa 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bodo financirali stroški nabave novih športnih elementov za razgibavanje telesa. 

 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0017– Obnova otroških igrišč in objektov za rekreacijo 

 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo objektov za rekreacijo. Sredstva zagotovljena na 
projektu so namenjena za nakup trim steze, ki bi se postavila v blokovskem naselju na Delavski ulici.  

 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup nove zunanje športne opreme. 

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi predvidenih stroškov za postavitev 
trim steze. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško ne planiramo nobenih drugih 
prihodkov.  
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8 0 1 3  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  S E N U Š E  
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8013 – KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8130 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8131– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika ter drugih praznovanj 
in dogodkov, ki ga KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni 
stroški, stroški pogostitev, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški 
povezani s pripravo prireditvenega prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS in drugih dogodkov so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let 
in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8133 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 
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3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8132 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

24 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8134 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8135 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0018 – Modernizacija cest po KS Senuše 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo ter nakup zemljišč v 
KS Senuše. 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 
- 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del. 

8183 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 
Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega vzdrževanja in nakup opreme. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

Namen in cilj projekta 

Vzdrževanje igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje  in nakup zemljišč.  

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je urejanje in vzdrževanje javnih površin in površin, ki so v lasti krajevne skupnosti in 
Občine Krško. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 

- 16069002– Nakup zemljišč 

 

16069002 – Nakup zemljišč 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprogram 16069002 zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v 
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.   

2. Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o stavbnih zemljiščih, 

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

Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč. 

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

Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

8227 – Nakup zemljišč 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu zemljišča, ki ga krajevna skupnost potrebuje za 
dostop na igrišče. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-16-0013 – Nakup zemljišča 

Namen in cilj projekta 

Krajevna skupnost Senuše namerava kupiti zemljišče za dostop na igrišče pri Gasilskem domu Senuše. 
Ostalo zemljišče pa namerava spremeniti v večje parkirišče, ki ga trenutno pred igrišče manjka. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo za nakup zemljišča. 

4. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS. 
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PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško, ne predvidevamo realizacije 
lastnih prihodkov. 
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8 0 1 4  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  V E L I K I  P O D L O G  
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8014 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev in tako spodbujati društveno delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev ter razvoj družbenega življenja v krajevni 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih 
za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavni letni cilj je zagotoviti druženje krajanov ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev 
in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Sofinanciranje dogodkov in projektov društev in organizacij. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
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3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev. Doseganje ciljev se bo merilo s številom 
sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis. 

8140 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

 

8228 – Praznovanje krajevnega praznika 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti ter nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8141 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 
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2.1. OB054-16-0008 – Investicijsko vzdrževanje dvorane Veliki Podlog 

Namen in cilj projekta 

V sklopu projekta NRP ima krajevna skupnost zagotovljena sredstva za izvedbo potrebnih investicijsko-
vzdrževalnih del v večnamenski dvorani v Velikem Podlogu in za nakup opreme za dvorano.     

Stanje projekta 

V letu 2016 se je v dvorani že izvedel del investicijsko-vzdrževalnih del z NRP-jem pa nadaljujemo tudi v 
letih 2017-2018. 

 

2.2. OB054-16-0020 – Nakup opreme 

Namen in cilj projekta 

Na NRP-ju so zagotovljena sredstva za namen morebitne potrebe po nakupu osnovnih sredstev, ki bi se 
med letom pokazala kot nujna za delovanje krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je krajevna skupnost v sklopu projekta realizirala nabavo klopi in ozvočenja za dvorano. NRP 
ostaja odprt tudi v letih 2017-2018, v kolikor se bo v tem času pokazala potreba po nakupu dodatne opreme, 
ki bo namenjena nemotenemu delovanju krajevne skupnosti in bo pripomogla k realizaciji zastavljenih 
ciljev oziroma projektov.  

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8175 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih in 
na podlagi pravilnika. 

 

 

25 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8142 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 
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1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

 

8148– Investicije in investicijsko vzdrževanje cest JP2  

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 
 
2.1. OB054-15-0021 – Investicije v JP2 
 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
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krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Višina sredstev na proračunski postavki je zagotovljena na podlagi usklajevanja proračuna s predsednico 
sveta krajevne skupnosti in na podlagi predvidenega letnega plana modernizacije cest v krajevni skupnosti.  

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
vaških sob po krajevni skupnosti. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev urejenih rekreacijskih površin in vaških sob. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo objektov za rekreacijo, sredstva za praznično urejanje naselij 
in druge infrastrukture, sredstva za vzdrževanje vaških sob. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenih rekreacijskih in javnih površin v KS in vzdrževanih vaških sob. 

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

Urejen videz vseh rekreacijskih površin v KS in vaških sob. Kazalec s katerim se bo merilo doseganje ciljev 
je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine in objekte. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 

javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del-  

8143 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo ter 
vaških sob. Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja. Vzdržujejo se 
igrišča v Gržeči vasi, Pristavi, Velikem Podlogu, Jelšah in na Gorici. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena s strani sveta KS in na podlagi porabe v preteklih 
letih. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore.  
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8015 – KRAJEVNA SKUPNOST  VELIKI TRN 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo, obeležiti praznik KS in poskrbeti 
za vzdrževanje poslovnih prostorov KS. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev, obeležitev praznika KS in skrbeti za dobro 
stanje poslovnih prostorov. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS ter sredstva za nakupe, gradnjo in vzdrževanje 
poslovnih zgradb. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči, izboljšanje družabnega življenja prebivalcev in zagotovitev dobrega 
stanja poslovnih zgradb. 

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij, prav tako pa zagotoviti tekoče 
vzdrževanje zgradb. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 

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

Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8150 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let. 

8151– Praznovanje krajevnega praznika KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški 
protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega 
prostora.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine in krajevne skupnosti, investicijsko 
vzdrževanje in investicije v poslovne prostore in zgradbe v lasti ali upravljanju KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je dolgoročno zagotoviti dobro vzdrževane poslovne prostore v upravljanju in lasti KS. 

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

Zagotoviti čistočo poslovnih prostorov, letne preglede naprav v poslovnih prostorih, zagotoviti nujno 
tekoče in investicijsko vzdrževanje. 

 

8156– Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja poslovnega objekta Naša hiša 470, kulturne 
dvorane in večnamenskega prireditvenega prostora. Sredstva se namenjajo za stroške čiščenja, beljenja, 
tekočega vzdrževanja naprav in stroške popravil. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8152 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

8157 – Nakup opreme za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore KS in vzdrževanje 
okolice poslovnih prostorov. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0013 – Nakup opreme za delo 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opreme s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 
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Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

8176 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi 
za predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

 

26 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, prometna 
signalizacija) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8153 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 
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Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje 
prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah  
- Zakon o graditvi objektov  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Odlok o občinskih cestah  

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

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8154 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-13-0014 – Investicije v JP2 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti). Poslanstvo 
krajevne skupnosti je da, skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter vzdrževanje zelenih rekreacijskih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Urejenost pokopališča, rekreacijskih površin in mrliške vežice. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s 
številom izvedenih del. 

8155 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. To 
pomeni odvoz smeti, vodo, komunalne storitve, elektriko, tekoče vzdrževanje objektov in napeljav, 
zavarovanje, čiščenje, beljenje, čiščenje zaraščenih zemljišč in podobno. 

4. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 
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5. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
in na podlagi plana del krajevne skupnosti. 

8158– Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bo financiralo nadaljevanje adaptacije mrliške vežice in investicijsko 
vzdrževanje pokopališča. 

2. Navezava na projekte NRP 
2.1. OB054-13-0015 – Adaptacija mrliške veže 

Namen in cilj projekta 

Zagotoviti konstantno vzdrževanje mrliške veže v skladu s standardi, ki jih predvideva zakonodaja.  

Stanje projekta 

Opravljena je bila sanacija tal pred vhodom v mrliško vežo, sanacija stebrov in pročelja, montirane so bile 
klimatske naprave. 

2.2. OB054-13-0043 – Investicijsko vzdrževanje pokopališča z okolico 

Namen in cilj projekta 

Zagotoviti konstantno vzdrževanje samega pokopališča in opreme ter zagotavljati posodobitve na 
pokopališču. 

Stanje projekta 

Zamenjan je bil vodnjak na pokopališču, urejen socialni grob.  

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi plana sveta KS. 

 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev, najemnin poslovnih prostorov in 
najemnin grobov. 
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8016 – KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 
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8016 – KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo in obeležiti praznik KS.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev in obeležitev praznika KS. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči in izboljšanje družabnega življenja prebivalcev.  

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

1. Opis podprograma 

Izvedba prireditev krajevne skupnosti oziroma sofinanciranje dogodkov in projektov društev. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj je nemoteno sofinanciranje dogodkov in projektov društev ter vsakoletno obeleženje praznika krajevne 
skupnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom sofinanciranih dogodkov in številom obiskovalcev 
prireditev. 

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

Izvedba vseh dogodkov in projektov, ki jih društva prijavijo na razpis ter uspešna izvedba prireditev ob 
prazniku KS. 

8160 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, izvedbi dogodkov društev 
in organizacij, ki delujejo na območju krajevne skupnosti ter izvajanju njihovih programov. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi pravilnika in razpisa za sofinanciranje, ki ga krajevna skupnost objavi enkrat letno. 
Društva s temi sredstvi sodelujejo tudi pri pripravi praznika KS. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za sofinanciranje društev so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi določitve 
višine sredstev s strani sveta krajevne skupnosti. 

8169– Praznovanje praznika krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika, ki ga KS pripravi v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, založniške in tiskarske 
storitve, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo 
prireditvenega prostora in izvedbe prireditve.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov. 

Sredstva za praznovanje praznika KS so oblikovana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi 
predloga sveta krajevne skupnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
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Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8162 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, čistilni material in storitve, reprezentanca, drugi splošni material 
in storitve, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, poštne stroške, stroške tekočega 
vzdrževanja, stroške zavarovalnih premij za objekte, stroške plačil pri plačilnih organizacijah, stroške 
nakupa opreme ter stroške investicijskega vzdrževanje obstoječega doma – sedež KS. 

 



 401

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0020 – Nabava opreme 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti potrebno opremo s katero bomo lahko sami tekoče vzdrževali 
poslovne prostore in njihovo okolico, pa tudi zagotovili nemoteno administrativno delo KS. 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za nakup nujne opreme. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

4. Navezava na projekte NRP 

4.1. OB054-16-0012 – Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev izvesti sanacijo doma na delih kjer je najbolj potrebno.  

Stanje projekta 

V letu 2016 je bila izvedena sanacija okolice doma z rekonstrukcijo pločnika okoli doma.  

5. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi prejete ponudbe in že izvedenih del.  

 

8177 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS in porabe sveta. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklem letu.  

 

27 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 
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3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, asfaltacija vseh makadamskih cest. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

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

Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastrukture. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, razsvetljava, 
prometna signalizacija). 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 
- Odlok o občinskih cestah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8164 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, 
urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne 
storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi predvidenih stroškov v letu 2018. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja 
in investicijsko vzdrževanje  cestne infrastrukture (ograje, ovire za umirjanje prometa,…) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o cestah,  
- Zakon o graditvi objektov,  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 
- Pravilnik o projektiranju cest, 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,  
- Odlok o občinskih cestah.  
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je posodobitev prometne infrastrukture, modernizacija zastarelih cest in odsekov, izvedba 
nujnih del sanacij oziroma rekonstrukcij cest in urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. 

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi posodobiti čim več cestne infrastrukture, predvsem na 
površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih 
območjih. 

8165 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, 
izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. 

 

2. Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-11-0066 – Obnova cest in JP v KS Zdole 

Namen in cilj projekta 

V okviru finančnih sredstev zagotoviti modernizacijo cest JP2 po vsej krajevni skupnosti. Projekt se izvaja 
vsakoletno, obnovi se določen del cest skladno s prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Sredstva 
zagotovljena na projektu so namenjena za nadaljevanje izgradnje in asfaltiranja makadamskih cest v 
krajevni skupnosti, kakor tudi večjim investicijam in rekonstrukcijam obstoječih cest, skladno z 
prioritetami, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 
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Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za obnovo in modernizacijo cestne 
infrastrukture. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi predvidenih stroškov v letu 2018 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 16 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti. Poslanstvo 
krajevne skupnosti je, da skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, kakor tudi vzdrževanje 
in gradnjo pokopališča in mrliške veže. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju pokopališč v občini Krško. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev rekreacijskih površin, dostojno urejeno pokopališče in mrliška veža.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1603 – Komunalna dejavnost 

 

1603 Komunalna dejavnost 

 

1. 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 infrastrukture. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje urejenega pokopališča in mrliške veže ter primernih rekreacijskih površin v KS. 

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

Urejen videz pokopališča, mrliške veže in vseh rekreacijskih površin v KS. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev je predvsem videz in vlaganja v omenjene površine. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
- 16039003 – Objekti za rekreacijo 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

1. Opis podprograma 

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter vzdrževanje zelenih rekreacijskih in 
javnih površin. 
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2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost pokopališča, rekreacijskih in javnih površin in mrliške vežice. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izvedenih del. 

8166 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče stroške mrliške vežice. To pomeni odvoz smeti, 
vodo, komunalne storitve, elektriko, tekoče vzdrževanje objektov in napeljav in čiščenje. 

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, zelenic, parkov, igral in javnih površin. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o gospodarski 
javnih službah. 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost javnih površin. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij tekočega in investicijskega vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev 
se bo merilo s številom izvedenih vzdrževalnih del. 

8159 – Upravljanje  in vzdrževanje objektov za rekreacijo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. 
Sredstva se bodo porabila za stroške tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V okviru PP ni NRP projektov. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Predvidena poraba na proračunski postavki je določena na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 
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Krajevna skupnost Zdole uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev zanjo. 

Izvajalcem kulturnih programov sofinancira izvajanje programov preko javnega razpisa. Krajevna 
skupnosti  skrbi tudi za javno infrastrukturo na področju kulture. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Regionalni razvojni program Posavja 2014-2020 v pripravi  

- Državni razvojni program 2007-2013  

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2013-2017 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotavljanje ustreznih pogojev za 
obstoj in razvoj dejavnosti na področju kulture.  

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1803 – Programi v kulturi 

 

1803 Programi v kulturi 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izgradnjo novega kulturnega doma v KS. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih dejavnost. 

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

Ureditev lastništva zemljišča in pridobitev projektne dokumentacije. Kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje ciljev bo izpolnitev pogojev za začetek investicijskih del. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 18039005 – Drugi programi v kulturi 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

1. Opis podprograma 

Izgradnja novega kulturnega doma v KS Zdole. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Splošna gradbena zakonodaja 
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nov kulturni dom, ki bo krajanom omogočal kulturno udejstvovanje in zagotovitev pogojev za nadaljnji 
razvoj kulturne dejavnosti. 

 

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

Izvajanje aktivnosti   za pridobitev projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in začetkom gradnje. 
Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izvedenih del. 
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8230 – Dom krajanov Zdole 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se bodo financirali stroški projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega 
dovoljenja in stroški gradnje.  

Navezava na projekte NRP 

1.1. OB054-17-0018 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj projekta je izgradnja in kasnejše investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole. V domu 
bodo prostori namenjeni za druženje krajanov (večnamenska dvorana), prostori za potrebe župnije,  prostori 
za 2 oddelka vrtca ter 2 stanovanja. 

Stanje projekta 

V letu 2015 se je končal postopek odkupa zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo doma. Od konca leta 2015 
dalje potekajo aktivnosti z zvezi z pridobivanjem ustrezne projektne dokumentacije. Trenutno ima KS 
pridobljeno idejno zasnovo novega doma na katero so bile podane pripombe.  

2. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi plana sveta KS. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova najemnin poslovnih prostorov in grobnin. 
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8 0 1 7  –  K R A J E V N A  S K U P N O S T  S P O D N J I  S TA R I  
G R A D  –  S P O D N J A  L I B N A  
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8017 – KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD – SPODNJA LIBNA 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 04 zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo 
centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Poslanstvo krajevne skupnosti na tem področju porabe je 
zagotoviti sofinanciranje delovanja društev, spodbujati društveno delo, obeležiti praznik KS in poskrbeti 
za vzdrževanje poslovnih prostorov KS. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna RS. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za sofinanciranje delovanja društev, obeležitev praznika KS in skrbeti za dobro 
stanje poslovnih prostorov. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in ostalih organizacij pomembnih za KS ter sredstva za nakupe, gradnjo in vzdrževanje 
poslovnih zgradb. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje razvoj društvene dejavnosti na področju KS, razvoj 
sodelovanja in medsebojne pomoči, izboljšanje družabnega življenja prebivalcev in zagotovitev dobrega 
stanja poslovnih zgradb. 

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

Glavna letna cilj sta ustrezno obeležiti praznik krajevne skupnosti in ob tem zagotoviti druženje krajanov 
ter zagotoviti sofinanciranje projektov in dogodkov društev in organizacij, prav tako pa zagotoviti tekoče 
vzdrževanje zgradb. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine in krajevne skupnosti, investicijsko 
vzdrževanje in investicije v poslovne prostore in zgradbe v lasti ali upravljanju KS. 

Zakonske in druge pravne podlage 
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- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

Cilj je dolgoročno zagotoviti dobro vzdrževane poslovne prostore v upravljanju in lasti KS. 

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

Zagotoviti čistočo poslovnih prostorov, letne preglede naprav v poslovnih prostorih, zagotoviti nujno 
tekoče in investicijsko vzdrževanje. 

 

8225– Gradnja večnamenskega doma 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so predvideni stroški  za novogradnje. Tukaj so sredstva rezervirana za  soinvestiranje pri 
gradnji objekta za potrebe delovanja KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, odkup zemljišč in tekoče 
vzdrževanje drugih zemljišč (občinskih).  

Navezava na projekte NRP 

2.1. OB054-14-0019 – Izgradnja večnamenskega doma 

Namen in cilj projekta 

V letu 2013 so se sredstva rezervirala. Večnamenski dom je v II. Fazi izgradnje.  Aktivnosti za realizacijo 
pa bomo nadaljevali v letu 2017.  

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se bodo porabljala  vsakoletno modernizacijo objekta. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 06 zajema sredstva za delovanje krajevne skupnosti, delovanje sveta krajevne skupnosti 
in za nakup opreme za delo. 

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, Statut Občine Krško, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalnih skupnosti. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva in vire za učinkovito in smotrno delovanje krajevne skupnosti in sveta krajevne 
skupnosti. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
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- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti oziroma ožjega dela občine. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega dela administracije krajevne skupnosti in zagotavljanje nemotenega dela sveta 
krajevne skupnosti. 

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

Glavni cilj je zagotovitev sredstev za uspešno delovanje krajevne skupnosti, predvsem za pokrivanje 
stroškov sveta KS in materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti in nakup potrebne opreme za 
zagotavljanje nemotenega dela KS. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

1. Opis podprograma 

Vsebina podprograma je administracija krajevne skupnosti, ki zajema materialne stroške in stroške sej sveta 
KS. 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

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

Cilj je nemoteno izvajanje rednih aktivnosti krajevne skupnosti v skladu z zakonodajo in internimi akti, 
vzpostavitev primernega delovnega okolja in zagotavljanje rednih izplačil. 

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

Zagotovitev rednosti izplačil obveznosti iz naslova rednega delovanja, nemoteno delovanje sveta KS. 

8203 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta in letni nagradi za 
predsednika krajevne skupnosti.  

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih letih. 
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8205 – Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja krajevne skupnosti in zajemajo 
stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, stroške tekočega vzdrževanja, stroške 
najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu postavke ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 13 se nanaša na tekoče, investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest kategorizacije JP2 za 
katere je zadolžena krajevna skupnost. Poslanstvo krajevne skupnosti je zagotavljati redno vzdrževanje 
cestne infrastrukture in zagotavljati varnost v prometu ter skrbeti za razvoj cestne infrastrukture.  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o 
občinskih cestah. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti prometnega omrežja, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje 
primerne pretočnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na 
okolje, izboljšanje energijske učinkovitosti prometa. 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, 
cestno razsvetljavo. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Novogradnje cest, novogradnje objektov, izgradnja nadomestnega objekta, sanacije 
objektov,rekonstrukcije objektov,modernizacije, rekonstrukcije cest, redno vzdrževanje cest. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izvesti dela rednega vzdrževanja cest, izvesti modernizacije in preplastitve. Kazalec doseganja ciljev je 
stanje krajevnih cest in splošno stanje infrastruktre. 

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

1. Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti drugega reda-JP2 (letno in zimsko), upravljanje in 
vzdrževanje trgov in javnih površin ter cestne infrastrukture (mostovi, ograje, bankine, prometna 
signalizacija) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Odlok o občinskih cestah 

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

Cilj je nemoteno in redno vzdrževanje poti JP2, tako letno kot zimsko ter zagotovitev potrebnih popravil 
zaradi naravnih nesreč. 

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

Letna vzdrževalna dela na cestah JP2 in zagotovitev zimske službe. 

8207 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno 
in zimsko vzdrževanje cest, plačilo stroškov zimske službe in podobne storitve tekočega vzdrževanja. 

2. Navezava na projekte NRP 

V sklopu PP ni projektov NRP. 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta 
razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh 
letih. 

 

 

15 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje porabe 15 vključuje prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, 
predvsem glede stanovanjske dejavnosti, gospodarjenja z zemljišči in komunalne dejavnosti).  

 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju 
in vzdrževanju ravnanja z odpadno vodo. 

 

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Skladen prostorski razvoj, zagotovitev in ureditev novogradnje in ravnanje z odpadno vodo 

 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnih načrtov 
- 1502 – Zmanševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 – Zmanševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naseljih z vodo, novogradnje in ravnanje z odpadno vodo 
izgradnjo kanalizacije Spodnja Libna in Spodnji Stari Grad  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje novogradnje in ravnanje z odpadno vodo izgradnjo kanalizacije Spodnja Libna in Spodnji 
Stari Grad. 

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

Spodbuditi čim več krajanov, da si uredijo ravnanje z odpadno vodo izgradnjo kanalizacije Spodnja Libna 
in Spodnji Stari Grad.  

 

 

3. Podprogrami znotraj glavnega programa 
- 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 
-    

15029002 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO   

 

1. Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) 

2. Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 

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

Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja. 

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

Zagotovitev izvajanja vseh dimenzij vzdrževanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom 
izvedenih del. 

 

8216 – Ravnanje z odpadno vodo 

 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup opreme za poslovne prostore KS. 

2. Navezava na projekte NRP 
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2.1. OB054-11-0085 – Ravnanje z odpadno vodo 

Namen in cilj projekta 

 

Krajevna skupnost želi s projektom urediti  ravnanje z pitno vodo. Sredstva so rezervirana odvisno je od 
krajanov kdaj bodo uredili vso dokumentacijo. Projekt v letu 2014 je bil delno realiziran. Vzrok tega je bilo 
pomanjkanje sredstev za celoten projekt. Sredstva namenjena projektu smo zadržali, aktivnosti za 
realizacijo pa bomo nadaljevali v prihodnjih letih. 

 

Stanje projekta 

Sredstva, ki so namenjena v NRP se porabljajo vsakoletno za povračilo stroškov. 

 

3. Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračuni za porabo na proračunski postavki so opravljeni na podlagi povprečja porabe v preteklih dveh letih 
oziroma na podlagi določitve sredstev s strani sveta KS. 

 

PRIHODKI 

Poleg prihodkov, ki jih krajevna skupnost prejme kot transferje občine Krško predvidevamo tudi realizacijo 
lastnih prihodkov, in sicer iz naslova obresti, prodaje blaga in storitev, najemnin poslovnih prostorov. 
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P r i l o g a  1  

   

FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2018 

 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 4/2011, 97/ 2011, 73/2013, 3/2015, 71/2016) pripadajo krajevnim skupnostim za leto 2018 
dotacije iz proračuna občine v skupni višini 909.732 EUR, od tega je 358.100 EUR sredstev zagotovljenih 
iz nadomestila za omejeno rabo prostora. 

 

    MOŽNA VIŠINA ODHODKOV FN 2018 

  št. Zadeve 410-220/2016 O802           

  SM Krajevna skupnost 
Ocena stanja na 
TRR 31.12.2017 

Ocena - lastni 
prihodki KS 

2018 

Planirana 
dotacija 

občine 2018 

Možna višina 
odhodkov v letu 

2018 FN 2018 

      1 2 3 4= 1+2+3 5 

1 8001 KS BRESTANICA                    -      0 63.137 63.137,00 63.137,00 

2 8002 KS DOLENJA VAS         16.455,00    6.000 32.506 54.961,00 54.961,00 

3 8003 KS GORA               87,00    10 26.021 26.118,00 26.118,00 

4 8004 KS KOPRIVNICA                    -      0 26.500 26.500,00 26.500,00 

5 8006 KS KRŠKO           1.378,00    3.000 135.637 140.015,00 140.015,00 

6 8007 KS KRŠKO POLJE                    -      0 30.080 30.080,00 30.080,00 

7 8008 KS LESKOVEC                    -      0 53.991 53.991,00 53.991,00 

8 8009 KS PODBOČJE             913,00    13.140 69.758 83.811,00 81.011,00 

9 8010 KS RAKA           3.552,00    11.720 87.828 103.100,00 103.100,00 

10 8011 
KS ROŽNO-
PRESLADOL                    -      

0 32.737 
32.737,00 

32.737,00 

11 8012 KS SENOVO                    -      0 122.011 122.011,00 122.011,00 

12 8013 KS SENUŠE                    -      0 23.635 23.635,00 23.635,00 

13 8017 
KS SP.STARI GRAD-
SP.LIBNA         30.000,00    

10 34.090 
64.100,00 

64.100,00 

14 8014 KS VELIKI PODLOG           1.795,00    60 53.723 55.578,00 55.578,00 

15 8015 KS VELIKI TRN           2.713,00    6.700 63.041 72.454,00 72.454,00 

16 8016 KS ZDOLE                    -      8.027 55.037 63.064,00 63.064,00 

    SKUPAJ 56.893,00 48.667 909.732 1.015.292,00 1.012.492,00 

 

Krajevne skupnosti so ocenile stanje na TRR na dan 31.12.2017 ter lastne prihodke za leto 2018. Skupna 
možna višina odhodkov v letu 2018 tako znaša 1.015.292 EUR, od tega so krajevne skupnosti v svoje finančne 
načrte vključile skupaj 1.012.492 EUR. 
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P r i l o g a  2  

 

ŽUPAN 

C e s t a  k r š k i h  ž r t e v  1 4 ,  
8 2 7 0  K r š k o ,  S l o v e n i j a  
�  07 / 49-81-201; fax: 07 / 49-22-221 

e-mail: obcina.krsko@krsko.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE KRŠKO 

ZA LETO 2018 
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1260 - Vzpostavitev e-občine – infrastruktura  

(projekt OB054-11-0038)   

   

Vrsta količina vrednost v € 2018 

Nabava novih delovnih postaj 15 11.250 

Nabava LCD monitorjev 22'' 6 1.500 

Nabava prenosnega računalnika + docking (OU) 2 2.200 

Nabava MF tiskalnikov 5 2.200 

Rezervni fond za morebitne okvare in druge 
nabave 1 

2.500 

Skupno   19.650 

 

 

 

1261 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema  

(projekt OB054-11-0039) 

 

Vrsta količina vrednost v € 2018 

Programska oprema Microsoft (plačilo obroka in 
dokup licenc) 1 9.800 

Fond za nabavo novih licenčnih in nelicenčnih 
modulov ter aplikacij 1 17.000 

Skupno   26.800 

   

 

   

1281 - Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov  

(projekt OB054-11-0040)  

 

Vrsta količina vrednost v € 2018  

Nakup  dodatne opreme in drugih naprav za 
počitniške objekte 1 2.000 

Sofinanciranje obnove komunalnih vodov v TN 
Bučanje 1 25.000 

Skupno   27.000 
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1270 - Nakup prevoznih sredstev in opreme  

(projekt OB054-07-0004 in OB054-11-0041) 

 

Vrsta količina 
vrednost v € 

2018  

Nakup (menjava) službenega vozila za potrebe OU 1 15.000 

Nakup pohištva in opreme 1 4.625 

Nakup opreme za ogrevanje in hlajenje 1 1.000 

Nabava opreme za varstvo pri delu 1 2.360 

Nakup telekomunikacijske opreme (stacionarni 
telefoni, mobilni telefoni, telefonska centrala) 1 1.825 

Skupno   24.810 

   

   

   

1272 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov - NORP 

(projekt OB054-07-0006)  

 

 

Vrsta količina vrednost v € 2018 

Delna obnova klimatskega sistema  4.000 

Obnova prostorov v I. nadstropju starega dela CKŽ 
14 (ob soglasju) – menjava oken in tal  15.000 

Projektna dokumentacija in načrti – CKŽ 14 1 1.000 

Skupno   20.000 
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NAČRT PORABE NADOMESTILA ZA OMEJENO RABO 
PROSTORA V LETU 2018 – posebni del proračuna 

 

  

PREDLOG 
PRORAČUNA 2018 

 Ocena salda 31.12.2017 0,00 

  + Planirani prihodki NORP  (UPVO) 8.487.477,00 

  - Financiranje KS 2018 (ni na pp) 358.100,00 

  = 
Skupaj poraba po PP (glej 
priloge) 8.129.377,00 
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NAČRT PORABE NADOMESTILA ZA OMEJENO RABO 
PROSTORA V LETU 2018 – NRP del 
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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KRŠKO ZA 
LETO 2018 
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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA 

MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA - SKUPNEGA 
PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

OBČINSKIH UPRAV OBČIN BISTRICA OB SOTLI, BREŽICE, 
KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA, 

ZA LETO 2018 
 

 


